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1 Introdução 

Esta publicação é resultado de um estudo realizado com agricultores familiares do 

município de Vargeão, localizado no Alto Vale do Rio Irani, região oeste de Santa Catarina, 

pertencente à Microrregião da Associação dos Municípios do Alto Irani (Amai), a partir da 

disciplina Vivência em Agricultura Familiar (VAF), dos cursos de Agronomia e Zootecnia, do 

Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Santa Catarina (CCA/UFSC), campus 

Florianópolis. Ao todo, 57 estudantes da UFSC realizaram um levantamento socioeconômico e 

ambiental com os agricultores familiares, que os receberam durante a etapa de campo da 

disciplina, ocorrida entre os dias 13 de agosto e 3 de setembro de 2015. 

A VAF é realizada semestralmente em diferentes municípios de Santa Catarina e 

envolve famílias de agricultores, selecionadas para receber um estudante de graduação durante 

21 dias em suas residências e em suas unidades produtivas (UP). Nesse período, o 

estudante se integra ao grupo familiar n um processo denominado vivência. A família oferece 

alojamento, alimentação e oportunidade de participação nas atividades produtivas e 

organizativas do estabelecimento agropecuário. O principal objetivo desta disciplina é que o 

estudante participe das dinâmicas da família rural, da UP, como também de sua comunidade, 

vivenciando aspectos socioculturais, organizativos, econômicos, técnico-produtivos, dentre 

outros, consolidando um processo de aprendizagem. 

Durante os 21 dias de vivência, cada estudante aplicou um questionário socioeconômico 

e ambiental junto à família que o acolheu. Embora o número de entrevistados e 

estabelecimentos visitados reúna uma parcela significativa de agricultores familiares do 

município, não é possível fazer generalizações dos resultados para o conjunto do município, 

em função das especificidades da amostra escolhida e dos critérios preestabelecidos na 

seleção das famílias. Tais critérios levam em conta as especificidades da UP frente ao caráter 

da vivência e ao interesse da família no acolhimento de um estudante universitário, às 

condições materiais, à  localização do estabelecimento e à  estrutura social familiar, além das 

especificidades do ambiente em que está inserido o estabelecimento. Essas particularidades 

indicam que a amostra dos resultados aqui apresentados não representa toda a diversidade 

socioeconômica e ambiental da agricultura familiar do munícipio. Apesar disso, os professores 

e estudantes envolvidos na VAF disponibilizam publicamente este material por entenderem 

que as informações e a discussão de seus resultados podem ser úteis a lideranças, 

organizações sociais, agentes do poder público municipal e a outros públicos interessados. Os 
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dados e as análises que constituem esta publicação têm em vista colaborar na formulação de 

novas estratégias de apoio à agricultura familiar e a outras iniciativas que venham a fortalecer o 

desenvolvimento socioeconômico de Vargeão, e região. 

Os questionários foram preenchidos, principalmente, a partir de informações 

fornecidas pelo/a chefe do estabelecimento, conforme a definição de cada família. 

Entretanto, é válido enfatizar que, em muitos casos, os demais membros do grupo familiar 

também participaram do processo. Os estudantes não realizaram uma entrevista pontual, 

executada em algumas poucas horas, mas agregaram informações ao longo das três semanas 

de sua vivência com toda a família. Todas as anotações no questionário-base, que deram origem 

a esta publicação, foram obtidas com a autorização prévia das famílias, de acordo com o s  

critérios éticos estabelecidos pela UFSC em pesquisas semelhantes, em especial no que 

concerne ao anonimato dos entrevistados e das informações coletadas. Em função de seu teor 

declaratório, as informações mais complexas prestadas durante a entrevista, a exemplo dos 

dados financeiros, devem ser tomadas com cautela. Merece também atenção o fato de que, 

apesar de terem sido revisados posteriormente por diversos professores, os dados primários 

foram coletados por estudantes de graduação, os quais, em sua maioria, não possuem ainda 

grande experiência na realização de pesquisas científicas, pois estão na fase intermediária da 

formação acadêmica. 

A tabulação dos dados extraídos dos 57 questionários preenchidos em Vargeão durante 

a VAF foi feita utilizando o software Sphinx. A sistematização, o processamento dos dados e a 

elaboração deste estudo foram realizados por integrantes das equipes do Laboratório de 

Estudos da Multifuncionalidade Agrícola e do Território (Lemate) e do Laboratório de 

Comercialização da Agricultura Familiar (Lacaf), vinculados ao CCA/UFSC e ao Programa de 

Pós-Graduação em Agroecossistemas (PGA/UFSC). A redação final da análise contou também 

com contribuições de outros professores que participam da disciplina VAF e de estudantes do 

PGA/UFSC. 

Esta publicação está organizada em cinco tópicos, incluída esta introdução. O segundo 

tópico contextualiza brevemente o município, especialmente com informações 

socioeconômicas relacionadas ao seu meio rural. O terceiro, apresenta a sistematização gráfica e 

a análise dos dados dos questionários. O quarto, reúne análises conclusivas do estudo e 

sugestões direcionadas especialmente aos agentes públicos e às famílias rurais envolvidos com 

o desenvolvimento rural sustentável do município. Por fim, nos apêndices, estão inseridos a 

nominata dos estudantes e um registro fotográfico do grupo que participou da experiência. 

Esta edição da Série Retratos aporta ainda um apêndice especial, contendo um depoimento 

do professor Eros Marion Mussoi, referente à sua visão acerca da disciplina Vivência em 

Agricultura Familiar. 

O professor Eros aposentou-se recentemente na UFSC, onde atuou como docente na 

área de desenvolvimento rural desde a criação do Centro de Ciências Agrárias, no segundo 
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semestre de 1979. Durante toda a sua vida profissional, dividiu seu tempo de trabalho entre a 

docência na universidade e a atuação junto à antiga Associação de Crédito e Assistência Rural 

do Estado de Santa Catarina (Acaresc), que, a partir de 1991, transformou-se na Empresa de 

Pesquisa Agropecuária e Extensão Rural (Epagri). Na UFSC, Eros foi um dos idealizadores da 

VAF, tendo participado ativamente da sua operacionalização junto aos municípios. Mesmo 

aposentado, continua contribuindo com a disciplina, participando das visitas aos agricultores 

e estudantes a campo. 
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2  Contextualização do município 

Situado no oeste catarinense, o município de Vargeão conta com uma área total de 166,65 

km² e uma população, estimada em 2016, de 3.590 habitantes. A densidade demográfica da 

população, em 2010, era de 21,19 hab./km2 (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2016a), bem abaixo da média do estado de Santa Catarina, que, nesse mesmo 

ano, registrou 65,27 hab./km2 (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 

2016b). A economia do município depende fortemente dos setores de serviço e da indústria, 

os quais apresentam uma correlação estreita com o setor primário (INSTITUTO BRASILEIRO 

DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2013). A Figura 1, a seguir, apresenta-se a localização de 

Vargeão no mapa do estado.  

Figura 1: Localização de Vargeão - SC 

Fonte: Wikipédia (2016). 
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Em 2010, o Índice de Desenvolvimento Humano (IDHM) de Vargeão alcançou a marca 

de 0,686, o que situa o município na faixa de Desenvolvimento Humano considerado médio. 

A dimensão que mais contribui para o IDHM do município é a longevidade, com índice de 

0,827, seguida pelo de renda, com índice de 0,708, e pelo de educação, com índice de 0,551. 

Comparativamente aos 295 municípios de Santa Catarina, Vargeão ocupa a 259ª posição no 

ranking do IDHM. Já no contexto nacional, este indice coloca Vargeão em 2.282º lugar entre 

os 5.565 municípios brasileiros (PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA O 

DESENVOLVIMENTO; FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO; INSTITUTO DE PESQUISA 

ECONÔMICA APLICADA, 2013). 

Em 2010, a população do município contabilizava com 3.532 pessoas, das quais 1.712 

residentes no meio rural, e 1.820 no perímetro urbano ( INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010). Ou seja, um pouco mais da metade de sua população 

vivia na sede municipal. Entre 2000 e 2012, o Produto Interno Bruto (PIB) geral do 

município teve um aumento significativo, saltando de R$ 21.325.000,00 para R$ 

71.617.000,00. No mesmo período, o PIB per capita municipal subiu de R$ 6.047,89/hab. 

para R$ 20.270,74/hab. Entretanto, a participação econômica do setor agropecuário no PIB 

do munícipio diminuiu, passando de 30%, no ano 2000, para 12,70%, em 2012 (DEESPASK, 

2016). 

As principais produções agropecuárias do município são provenientes da lavoura 

temporária, da pecuária, da lavoura permanente, da extração vegetal e da silvicultura 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA 2015; 2016c). As informações 

sobre os principais produtos de origem vegetal cultivados no município estão especificadas 

na Tabela 1. Note-se que na agricultura do município destacam-se cultivos de alto valor 

comercial, como a soja e o milho. 
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Tabela 1: Principais vegetais produzidos em Vargeão/SC (2015) 

Santa Catarina Vargeão

Produto Área Quantidade Valor da Área Quantidade Valor da

plantada produzida produção plantada produzida produção

(Hectares) (Toneladas) (Mil Reais) (Hectares) (Toneladas) (Mil Reais)

Soja (em grão) 560.098 1.668.235 1.761.491 5.750 15.525 14.749

Milho (em grão) 442.643 3.149.729 1.282.417 1.000 8.400 3.220

Trigo (em grão) 94.974 261.308 123.595 500 1.500 705

Feijão (em grão) 89.299 145.171 240.812 70 126 269

Uva 4.897 68.743 98.693 15* 120 180

Pêssego 1.505 20.963 31.347 4* 80 144

Erva-mate (folha verde) 13.445 98.519 82.068 19* 133 86

Fumo (em folha) 120.641 258.245 1.900.294 3 6 37

Laranja 3.400 51.102 19.618 8* 200 90

Cebola 19.351 474.709 381.792 3 45 41

Mandioca 23.397 443.462 191.407 5 150 75

Melancia 5 150 75

* Valor referente à área colhida. Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (2016c); 

adaptado pelos autores. 

Sabe-se que parte do cultivo de milho é destinada à elaboração de rações, um 

insumo essencial nas cadeias produtivas de suínos e aves, presentes em toda a região oeste do 

estado. Outra parte não visa à colheita de grãos, pois o milho é utilizado na fabricação de 

silagem, um produto importante para a alimentação das vacas de leite. 

Em relação à produção animal, o município possui importantes plantéis, dentre os quais 

se destacam os d e  bovinos, suínos, caprinos, ovinos e aves. Dados de 2015 indicam que 

havia 9.312 cabeças de bovinos, sendo 5.112 de vacas ordenhadas, que produziram 13.721 mil 

litros de leite. Já os de suínos contabilizavam 17.209 cabeças, sendo 1.007 de matrizes. O 

rebanho de caprinos somava 110 cabeças e o de ovinos contava com 1.759 cabeças. Os 

galináceos somavam 198.870 cabeças, sendo 169.870 galinhas, que produziram 1.992 mil 

dúzias de ovos (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2016d). 

Em 2006, a estrutura fundiária rural do município contava com 696 estabelecimentos 

agropecuários. Desses, 93,5% possuíam áreas menores que 50 ha, perfazendo uma 

quantidade de pequenas unidades de produção acima da situação verificada no estado, que 

registrou 88,3% dos estabelecimentos nesse estrato de área (Tabela 2). Os estabelecimentos 
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do estrato inferior a 10 ha totalizam 21% no município e 35,8% no estado, o que evidencia 

que Vargeão possui menor incidência de minifúndios em relação à média do estado de Santa 

Catarina. 

Tabela 2: Número de estabelecimentos rurais por classe de área – Santa Catarina, Oeste 

Catarinense e Vargeão – (2006) 

Grupos de área total (ha)  
Santa Catarina Oeste Catarinense Vargeão 

Unidades Hectares Unidades Hectares Unidades Hectares 

Até menos de 5 34.696 86.156 11.583 29.464 22 65 

De 5 a menos de 10 34.698 248.025 15.330 111.587 44 328 

De 10 a menos de 20 56.412 787.256 29.068 406.131 98 1.356 

De 20 a menos de 50 45.310 1.339.355 19.488 569.851 100 2.973 

De 50 a menos de 100 10.723 715.747 3.556 237.189 33 2.292 

De 100 a menos de 200 4.116 552.488 1.147 154.530 23 3.099 

De 200 a menos de 500 2.391 728.010 590 179.813 7 1.706 

De 500 a menos de 1000 745 503.060 169 116.708 2 X 

De 1000 e mais 455 1.102.410 100 248.825 0 0 

Produtor sem área 4.122 0 1.112 0 1 X 

Total 193.668 6.062.506 82.143 2.054.094 330 12.995 

Fonte: INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (2016); adaptado pelos autores. 
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3 Sistematização e Análise dos Dados dos 

Questionários 

É importante tecer alguns comentários iniciais sobre o tratamento dado às informações 

coletadas na pesquisa de campo. Para facilitar a sistematização, a interpretação e o 

entendimento desta publicação, as informações foram agrupadas em seis temas, a saber: a) perfil 

social da família do/a entrevistado/a; b) características do estabelecimento agrícola; c) relações 

de trabalho entre agricultores e inserção sociopolítica; d) produção agropecuária e as relações de 

venda e de consumo; e) conhecimento de políticas públicas e acesso a elas; f) relações 

profissionais, ambientais e perspectivas futuras. 

O total de respondentes para cada questão nem sempre equivale ao total de 57 

agricultores que participaram da pesquisa em Vargeão. A principal razão para essa diferença no 

número total de entrevistados encontra-se no fato de alguns agricultores terem preferido não 

responder a determinadas questões. O questionário contempla questões do tipo fechado, em que 

as alternativas de resposta são previamente oferecidas ao respondente, e as do tipo aberto, em 

que o teor da resposta é livre – a apresentação e análise de questões abertas é uma novidade que 

passará a integrar a Série Retratos da Agricultura Familiar a partir deste número. Geralmente, as 

questões abertas permitem ao respondente detalhar algum tema inquirido previamente numa 

pergunta fechada. Grande parte das perguntas fechadas permite que o entrevistado selecione 

apenas uma resposta (simples escolha). Para algumas questões, porém, é possível assinalar 

várias alternativas (múltipla escolha), também previamente indicadas. Devido à existência das 

duas possibilidades de resposta para as perguntas fechadas (simples ou de múltipla escolha), as 

informações contidas nos gráficos apresentados ao longo deste trabalho também são expostas de 

maneira distinta. As perguntas com apenas uma opção de resposta apresentam um total de 

respostas idêntico ao número de respondentes da questão. Para as questões de múltipla escolha, 

optou-se por calcular o percentual de cada resposta tomando por base o número total dos 

agricultores que responderam à questão e não o total de respostas aportadas. Desse modo, tanto 

os dados numéricos e percentuais dos gráficos, como suas representações visuais, retratam essa 

opção. Acredita-se que essa forma de retratar a pesquisa ofereça maior precisão e flexibilidade à 

análise, enriquecendo o conteúdo das informações compiladas nos questionários. 
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3.1 Perfil Social da Família 

Neste tópico, discutem-se os dados coletados em campo, especificamente no que se refere 

às características dos agricultores familiares entrevistados. Inicialmente, são apresentadas 

algumas características das 57 famílias entrevistadas em gráficos, que sintetizam as informações 

referentes a seu perfil socioeconômico. Em 87,7% dos 57 estabelecimentos visitados, o homem é 

apontado como responsável pelo empreendimento familiar, enquanto que essa condição é 

assumida pela mulher em apenas 12,3% dos estabelecimentos (Gráfico 1). 

 

Gráfico 1: Responsável pelo estabelecimento rural familiar 

Total de respostas: 57.  

Fonte: Dados coletados pelos estudantes da disciplina de Vivência em Agricultura Familiar do 2º semestre de 

2015,dos cursos de Agronomia e Zootecnia do Centro de Ciências Agrárias da Universidade Federal de Santa 

Catarina1. 

Sabe-se que as atividades realizadas por mulheres no contexto da unidade familiar não 

são, muitas vezes, devidamente reconhecidas, pois estão frequentemente relacionadas ao 

trabalho doméstico e aos diversos cuidados referentes a educação, saúde e alimentação dos 

membros do grupo familiar. Além dessas atividades, consideradas “invisíveis”, é comum as  

mulheres assumirem afazeres vinculados à “indústria caseira”, como o processamento de 

lácteos, pães e correlatos, frutas e verduras, confecção de artesanato, entre outros. Assim, 

apesar de na maioria dos casos o homem ser denominado como o “responsável pelo 

estabelecimento”, tal condição deve ser relativizada, pois, na prática, o sistema de gestão 

das unidades agrícolas familiares revela-se complexo, visto que todos os seus integrantes 

exercem algum tipo de função no interior desse sistema. 

Ressalta-se que, geralmente, todos os membros do grupo familiar contribuem para a 

manutenção e a reprodução da família, mas o homem permanece como a figura central no 

controle, total ou parcial, do uso dos recursos gerados no estabelecimento. Isto ocorre mesmo 

que os recursos tenham sido obtidos com a participação direta dos outros membros do grupo 

familiar. Portanto, compreende-se que existam relações desiguais de poder no interior das 

famílias e que estas devem ser consideradas na elaboração de ações voltadas à agricultura 

familiar, sobretudo daquelas orientadas à criação de alternativas para a permanência de jovens e 

1 Nos gráficos subsequentes essa indicação da fonte será substituída pela expressão resumida: “Dados coletados 

pelos estudantes (2015)”. 

Sexo:

Masculino 50 87,7%

Feminino 7 12,3%

87,7%

12,3%
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de mulheres no meio rural. Conforme o Censo Agropecuário (2006), em todo o estado de Santa 

Catarina, são apenas 13 mil mulheres à frente de estabelecimentos de agricultura familiar. 

De acordo com o gráfico 2, verifica-se haver baixa presença de jovens na condução dos 

estabelecimentos. Este fator se apresenta como problemática recorrente, sendo apontado por 

diversos atores sociais vinculados à agricultura familiar como um ponto que necessita da atenção 

dos formuladores de políticas públicas. Neste sentido, a insuficiência de alternativas que 

viabilizem aos jovens melhores condições de permanência no meio rural pode indicar a presença 

de problemas futuros no que diz respeito ao desenvolvimento agrícola e rural, bem como à 

manutenção das UP e das organizações socioculturais. 

 

Gráfico 2: Faixa etária dos (as) entrevistados (as) 

Total de respostas: 57

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2015). 

Quanto à escolaridade (Gráfico 3), foi verificado que em torno de 46% dos chefes do 

estabelecimento possuem o ensino fundamental incompleto; menos de 30% tiveram acesso  ao 

ensino médio e apenas 7% dos entrevistados possuem ensino superior. Neste aspecto, os 

agricultores entrevistados também são afetados pelas baixas oportunidades educacionais. Este 

quadro atinge, de maneira  geral,  os  agricultores  familiares  do  país,  pois,  segundo  o  Censo 

Agropecuário de 2006, apenas 5% dos agricultores familiares possuíam ensino superior 

completo e, praticamente metade das mulheres rurais eram analfabetas. 

 

Gráfico 3: Grau de escolaridade do(as) entrevistados(as) 

Total de respostas: 57.  

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2015). 

Qual a sua formação escolar?

Sem escolaridade 0 0,0%

Ensino fundamental incompl 26 45,7%

Ensino fundamental compl 10 17,5%

Ensino médio incompl 6 10,5%

Ensino médio compl 11 19,3%

Técnico agrícola 0 0,0%

Ensino superior 4 7,0%

0,0%

45,7%

17,5%

10,5%

19,3%

0,0%

7,0%

Qual a sua idade?

Menos de 40 anos 16 28,0%

Entre 40 e 55 anos 23 40,4%

Mais de 55 anos 18 31,6%

28,0%

40,4%

31,6%
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O gráfico 4 indica que a maioria (58%) dos respondentes que declararam ter 

companheiro/a afirmou que seus cônjuges ingressaram no ensino fundamental e que, deste 

total, 20% concluíram esse nível de formação. Em torno de 38% dos/as companheiros/as dos 

entrevistados frequentaram o ensino médio, e um percentual significativo terminou esta faixa de 

estudos. Destaca-se a ausência de companheiros(as) sem escolaridade, bem como sem formação 

técnica agrícola. Os dados agregados revelam não constatar grandes diferenças de escolaridade 

formal entre chefes de estabelecimento e cônjuges. 

 

Gráfico 4: Grau de escolaridade do (a) companheiro (a) dos (as) entrevistados (as) 

Total de respostas: 57.  

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2015). 

A manutenção do padrão histórico de desigualdade de oportunidades educacionais para 

os habitantes do meio rural é um desafio adicional para os agricultores familiares, visto que o 

acesso à educação é um fator limitante do desenvolvimento destas populações. Portanto, este 

tema também constitui um desafio para extensionistas rurais e demais profissionais vinculados 

ao desenvolvimento agrário e rural. Aqui há espaço, por exemplo, para ações de aperfeiçoamento 

do nível educacional de jovens e adultos do meio rural, promovidas com o apoio de 

universidades e outras organizações públicas de ensino, empregando metodologias adaptadas 

para jovens agricultores e demais moradores de comunidades rurais, que dispõem de acesso à 

internet. Estes são os casos, por exemplo, dos cursos formais de ensino médio e superior, que se 

baseiam na pedagogia da alternância e na modalidade de educação a distância. 

No âmbito da formação complementar, foi verificado que a maior parte dos entrevistados 

busca realizar diversos cursos voltados à atividade profissional (Gráfico 5). Menos de um terço 

dos entrevistados afirmou não ter realizado nenhuma formação complementar ao ensino formal. 

Observa-se que o interesse no aprendizado, na renovação e no aprimoramento do conhecimento 

por parte da maioria dos entrevistados é um indicador positivo que sugere um grau significativo 

de envolvimento dos agricultores de ambos os sexos em ações educativas e de formação 

profissional relacionada às diversas atividades realizadas no estabelecimento familiar. Trata-se 

de um indicador que sugere o interesse na continuidade das atividades agropecuárias. Por 

limites deste estudo, não se pode avaliar o alcance dessas iniciativas, mas elas certamente devem 

Escolaridade do companheiro(a)

Sem escolaridade 0 0,0%

Ensino fundamental incompl 19 38,0%

Ensino fundamental compl 10 20,0%

Ensino médio incompl 6 12,0%

Ensino médio compl 13 26,0%

Técnico agrícola 0 0,0%

Ensino superior 2 4,0%

0,0%

38,0%

20,0%

12,0%

26,0%

0,0%

4,0%
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ser vistas como positivas, embora não invalidem a necessidade de se pensar em processos 

formais mais abrangentes, capazes de atacar os déficits educacionais assinalados anteriormente. 

 

Gráfico 5: Formação complementar ao ensino formal (múltipla escolha) 

 
Total de respostas: 72.  

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2015). 

Em relação à origem familiar, destaca-se a proeminência de entrevistados de origem rural 

e tradicionalmente ligados à agricultura (Gráfico 6). Isto revela a forte tradição das famílias 

rurais de repassar aos descendentes não apenas o patrimônio, mas também sua visão de mundo 

e os conhecimentos relacionados ao “saber fazer” e, consequentemente, em influenciar a escolha 

da profissão de seus filhos. 

 

Gráfico 6: Origem dos (as) entrevistados (as) 

Total de respostas: 56.  

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2015). 

Em relação ao estado civil, 91% dos entrevistados são casados ou vivem em regime de 

união estável; a categoria de solteiros e de viúvos compreende cada uma, 3,6% dos entrevistados; 

a dos separados, 1,8% (Gráfico 7). 

 

Você é filho(a) de agricultores?

Sim 54 96,4%

Não 2 3,6%

96,4%

3,6%

Você tem outra formação fora do ensino formal? (Múltipla escolha) 

Nenhuma 17 29,8%

Epagri 11 19,3%

Senar 14 24,6%

Sebrae 7 12,3%

Cooperativa 8 14,0%

Ong 0 0,0%

Sindicato 2 3,5%

Universidade 1 1,8%

Prefeitura 5 8,8%

Outras 7 12,3%

29,8%

19,3%

24,6%

12,3%

14,0%

0,0%

3,5%

1,8%

8,8%

12,3%
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Gráfico 7: Estado civil dos (as) entrevistados (as) 

Total de respostas: 56. 

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2015). 

 

A idade dos/as companheiros/as dos responsáveis pelos estabelecimentos revela que 24% 

dos cônjuges possuem menos de 40 anos; 48% têm idade entre 40 e 54 anos e 28%, têm 55 anos 

ou mais (Gráfico 8). Nesta última faixa etária, encontram-se os cônjuges já aposentados ou 

prestes a requerer esse benefício social (Figura 2). 

Gráfico 8: Faixa etária do (a) companheiro (a) 

Total de respostas: 50.  

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2015). 

Qual a idade do companheiro(a)?

Menos de 40 12 24,0%

De 40 a 54 24 48,0%

55 e mais 14 28,0%

24,0%

48,0%

28,0%

Estado Civil

Casado ou união estável 51 91,0%

Solteiro 2 3,6%

Viúvo 2 3,6%

Separado 1 1,8%

91,0%

3,6%

3,6%

1,8%
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Figura 2: Família Pasquali, moradora da comunidade São Pasqual, composta 

por diferentes gerações, na presença de estudante da UFSC 

Fonte: Arquivo da disciplina Vivência em Agricultura Familiar, imagem registrada pelo estudante 

Vitor Rodrigo Segala Teixeira (2015). 

No tópico seguinte, a análise volta-se para o estabelecimento agrícola, com destaque para 

o sistema de gestão, as distintas fontes de renda dos membros familiares e as estratégias 

de obtenção de terras. 

3.2 Principais Características do Estabelecimento Agrícola 

O gráfico 9 indica que, dos 57 entrevistados, 87,7% declararam ter gestão da renda 

familiar conjunta. Em apenas 10,5% dos casos afirmou-se que a decisão é do chefe do 

estabelecimento (8,7%) ou dos filhos/as (1,8%). Dos restantes, 1,8% assumiu não haver um 

critério definido para a gestão da renda da família. O baixo índice de filhos/as que efetuam a 

gestão dos estabelecimentos contrasta com a existência de cerca de um terço de estabelecimentos 

cujos responsáveis apresentam idade próxima da requerida para se aposentar, ou já estão 

aposentados. 
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Gráfico 9: Critérios para gestão da renda familiar 

Total de respostas: 57. 

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2015). 

Em relação ao exercício de trabalho remunerado fora do estabelecimento, associado à 

manutenção de algum vínculo produtivo, ou de gestão, com as atividades agropecuárias, 56% dos 

casos não registram pluriatividade2. No entanto, 44% dos estabelecimentos que participaram da 

VAF apresentam alguma renda complementar à renda agrícola. Desse total, 17,5% concernem ao 

responsável do estabelecimento e 26,5%, a outro membro do grupo familiar (Gráfico 10). Estas 

informações, conjuntas, revelam que a pluriatividade não pode ser ignorada no município, 

devendo ser mais estudada e considerada nas ações de desenvolvimento rural. 

 

Gráfico 10: Família tem atividade remunerada além da agricultura (pluriatividade) 

Total de respostas: 57. 

 Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2015). 

Pelas respostas dadas a uma questão aberta, formulada em torno desse tema, apurou-se 

que, dentre as atividades pluriativas, encontram-se desde as realizadas em ambientes rurais, 

como, por exemplo, a prestação de serviço em aviários de terceiros, até as efetuadas no meio 

urbano, como o exercício das profissões de professor e de enfermagem. 

2 De acordo com Schneider (2003, p. 100), pluriatividade “refere-se a situações sociais em que os indivíduos que 

compõem uma família com domicílio rural passam a se dedicar ao exercício de um conjunto variado de atividades 

econômicas e produtivas, não necessariamente ligadas à agricultura ou ao  cultivo da terra, e cada vez menos 

executadas dentro da unidade de produção”. O autor esclarece, portanto, que “a noção de pluriatividade refere-se à 

combinação de uma ou mais formas de renda ou inserção profissional dos membros de uma mesma família” 

(SCHNEIDER, 2003, p. 102). 

A família tem atividade remunerada além da agricultura (pluriatividade)? (Apenas membros que vivem no estabelecimento)

Não 32 56,1%

Outro 15 26,4%

Chefe e outro 6 10,5%

Chefe 4 7,0%

56,1%

26,3%

10,5%

7,0%

Qual(s) os critérios para a gestão da renda familiar?

Decisão conjunta 50 87,7%

Chefe do estabelecimento decide 5 8,7%

Inexiste ou sem critério definido 1 1,8%

Filhos 1 1,8%

Por atividade exercida 0 0,0%

87,7%

8,8%

1,8%

1,8%

0,0%
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A previdência social rural é um direito conquistado pelos agricultores familiares somente 

na década de 1990. Além de complementar a renda familiar, a previdência revelou-se um 

importante mecanismo de distribuição de renda e de desenvolvimento rural. Dentre os 

entrevistados que responderam à questão sobre o recebimento de benefícios da previdência, 36% 

são chefes de estabelecimento, 33%, pais e sogros e, em 31%, outro membro da família (Gráfico 

11). 

 

Gráfico 11: Benefício previdenciário  

Total de respostas: 36. 

 Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2015). 

Nas 57 famílias entrevistadas, 67% dos filhos em idade escolar ou na vida ativa auxiliam 

os pais; 3,2% deles, no próprio estabelecimento rural familiar e 3,5%, em outros trabalhos fora 

da agricultura. Em 23% das famílias, os filhos não realizam nenhum tipo de ajuda no 

stabelecimento; em 10,5% dos casos, esta situação não se aplica, por não haver filhos em idade 

escolar ou na vida ativa (Gráfico 12). 

 

Gráfico 12: Filhos (as) envolvidos (as) nas atividades dos pais dentro do estabelecimento 

rural 

Total de respostas: 57.  

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2015). 

Sobre o retorno de filhos que, por razões diversas, temporariamente saíram dos 

estabelecimentos, o gráfico 13 revela que 64% dos entrevistados não viveram esta situação; 17,5% 

possuem pelo menos um filho do sexo masculino que saiu do estabelecimento e depois retornou, 

mas sem registro sobre saída e retorno de filhas mulheres. O regresso de um filho indica que 

nem todas as saídas são definitivas e que, dependendo da situação socioeconômica encontrada 

no meio urbano e da incidência de políticas públicas para a agricultura, o retorno à unidade 

agrícola familiar pode ser uma alternativa atrativa para uma parcela de jovens que migraram por 

Se têm filhos em idade de estudos ou na vida ativa, e se eles auxiliam no estabelecimento?

Sim 36 63,2%

Não 13 22,8%

Não se aplica 6 10,5%

Fora da agricultura 2 3,5%

63,2%

22,8%

10,5%

3,5%

Algum membro do grupo familiar recebe benefício previdenciário? (Múltipla escolha)

Aposentadoria rural do chefe 13 36,1%

Aposentadoria rural dos pais e sogros 12 33,3%

Outro tipo de benefício previdenciário 11 30,6%

36,1%

33,3%

30,6%
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um dado período. Alguns estudos demonstram que, especialmente uma pessoa jovem, que por 

um período deixa o meio rural para experimentar a vida urbana, quase sempre, quando retorna, 

aporta novas habilidades e conhecimentos, transformando-se em agente inovador no campo, 

tanto no âmbito da própria unidade produtiva, quanto na vida da comunidade. 

 

Gráfico 13: Retorno de algum (a) filho (a) ao estabelecimento rural 

Total de respostas: 56.  

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2015). 

Quanto ao projeto de futuro dos(as) filho(as) (Gráfico 14), constata-se o desejo de 38% 

dos descendentes em continuar no estabelecimento. Além disso, 16% pensam em estudar e 

retornar à UP. Em torno de 46% dos(as) filhos(as), entretanto, pretendem estudar e/ou 

trabalhar fora do estabelecimento. Isto evidencia o êxodo dos jovens rurais e a necessidade de 

políticas públicas voltadas à manutenção desse público no campo. 

 

Gráfico 14: Projeto futuro dos filhos (as) 

Total de respostas: 56. (UP: Unidade produtiva) 

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2015). 

De acordo com o gráfico 15, a maioria (61,4%) das famílias entrevistadas nunca tira férias. 

Embora o questionário não permita o acesso a informações mais detalhadas a esse respeito, é 

possível imaginar que a carga de trabalho no campo continue muito intensa. Esta situação, 

combinada com a existência de famílias cada vez menores, dificulta o afastamento dos 

agricultores de seus estabelecimentos. Os entrevistados que declararam tirar férias todos os anos 

(7%) e os que o fazem ocasionalmente (32%) são, provavelmente, os que possuem membros da 

família ou pessoas de confiança que realizam as atividades essenciais do estabelecimento 

enquanto estão ausentes.  Este tema mereceria o esforço dos agentes locais em conhecer e 

Qual o projeto de futuro dos filhos(a)? (O que eles desejam)

Continuar na UP 21 37,5%

Estudar 19 33,9%

Estudar e voltar a UP 9 16,1%

Trabalhar fora da UP 7 12,5%

37,5%

33,9%

16,1%

12,5%

Você possui um filho(a) que saiu mas retornou ao estabelecimento após um tempo?

Não 36 64,2%

Não se aplica 10 17,9%

Filho 10 17,9%

Filha 0 0,0%

64,2%

17,9%

17,9%

0,0%



Retratos da Agricultura Familiar: 

Análise Socioeconômica e Ambiental de Vargeão - SC: 

Um Estudo a Partir da Disciplina Vivência em Agricultura Familiar 

 

 

 

25 

 

divulgar junto aos agricultores experiências de cooperação que lhes oportunizem organizar férias 

anuais, trocando dias de trabalho com vizinhos e parentes. 

Gráfico 15: Entrevistados (as) que tiram férias 

Total de respostas: 57.  

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2015). 

Sobre a renda familiar líquida mensal (Gráfico 16), observa-se que um significativo 

número de entrevistados (91%) estima receber uma renda líquida mensal superior a dois salários 

mínimos, enquanto que as demais famílias (9%) registram rendimentos inferiores a este valor. 

Merece destaque o fato de que 59% dos respondentes consideram receber uma renda mensal 

familiar superior a cinco salários mínimos, o que demonstra o elevado padrão produtivo e de 

renda em comparação ao de outras zonas rurais do país. 

 

Gráfico 16: Renda líquida mensal da família (em salários mínimos) 

Total de respostas: 56. 

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2015). 

Para todos os entrevistados, a agricultura é a atividade responsável pela maior renda 

mensal familiar. Cabe destacar que, para 45 famílias (80%), a agricultura é responsável por 80%, 

ou mais, de sua renda mensal (Gráfico 17). Comparando-se com as informações do gráfico 

anterior, é possível concluir não somente pela importância da agricultura para a sobrevivência 

destas famílias, mas também que as atividades agrícolas são especializadas e intensificadas, 

como demonstra o nível relativamente elevado de renda obtido pela maioria das famílias. 

 

A renda familiar líquida, por mês, em Reais, é da ordem de:

Menos de 1 SM 1 1,8%

De 1 a 2 SM 4 7,1%

De 2 a 5 SM 18 32,1%

De 5 a 10 SM 22 39,4%

Mais de 10 SM 11 19,6%

1,8%

7,1%

32,1%

39,4%

19,6%

Você tira férias?

Nunca 35 61,4%

Ocasionalmente 18 31,6%

Todos os anos 4 7,0%

61,4%

31,6%

7,0%
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Gráfico 17: Renda agrícola (%) 

Total de respostas: 56. 

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2015).  

Já a contribuição das atividades pluriativas representa menos de 20% da renda para a 

maioria das famílias (73%), fato esperado, tendo em vista os dados apresentados anteriormente, 

segundo os quais a maior parte da  renda mensal é proveniente da atividade agrícola. Para 19% 

das famílias, as atividades pluriativas respondem por 20% a 39% da renda, enquanto que para 

6% elas respondem por 40% a 59% da renda (Gráfico 18). Apenas num caso os ganhos obtidos 

fora da atividade principal (agropecuária) representam 60%, ou mais, da renda familiar. 

 

Gráfico 18: Renda pluriativa (%) 

Total de respostas: 48. 

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2015). 

Como já explicitado, o questionário possibilita aos entrevistados assinalar mais de uma 

resposta para algumas questões fechadas. Este é o caso da pergunta a respeito da forma de 

aquisição do estabelecimento (Gráfico 19), o que explica o registro de 92 respostas na segunda 

coluna deste gráfico, maior que o número de entrevistados. Em relação aos dados da terceira 

coluna e à respectiva representação em barras no mesmo gráfico, optou-se por os calcular com 

base no total de agricultores que responderam à questão (57) e não no total de respostas (92). 

Desse modo, a maioria (53%) informou que todo estabelecimento agrícola, ou parte dele, foi 

obtido por herança; 47% afirmam que parte ou a totalidade do estabelecimento rural foi 

comprada; 40% dos entrevistados revelam que todo estabelecimento, ou parte dele, é terra da 

família, o que sugere que esse patrimônio ainda não passou pelo processo de partilha entre 

herdeiros. A obtenção de terra com apoio da política de crédito fundiário e por 

arrendamento/parceria totaliza 19% das respostas; 3,5% responderam que o acesso à terra está 

E quanto corresponde às atividades pluriativas? (%)

Menos de 20 35 72,8%

De 20 a 39 9 18,8%

De 40 a 59 3 6,3%

60 e mais 1 2,1%

72,8%

18,8%

6,3%

2,1%

Quanto dessa renda é agrícola? (%)

Menos de 50 0 0,0%

De 50 a 59 2 3,6%

De 60 a 69 2 3,6%

De 70 a 79 7 12,5%

80 e mais 45 80,4%

0,0%

3,6%

3,6%

12,5%

80,4%
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associado ao assentamento de famílias sem terra pela política de reforma agrária; em apenas 2% 

das respostas a posse foi mencionada como forma de aquisição do estabelecimento. 

Em seu conjunto, os dados revelam que, geralmente, a família tem um papel importante 

no processo de acesso à terra, seja por meio de herança, empréstimo ou cedência que ainda não 

passou pelo processo de partilha, seja por esses dois mecanismos simultaneamente. Estas duas 

opções representam 51 das 92 respostas dadas pelos entrevistados. Em muitas famílias, 

entretanto, há uma combinação de compra de parte da terra com a herança de outra parte, o que 

revela a importância do processo de mercantilização do acesso à terra. Note-se que a opção 

arrendamento e parceria de terras refere-se, aqui, ao processo histórico de constituição da 

unidade agrícola familiar. Como se verá adiante, a utilização dessas estratégias como forma de 

ampliar a área cultivada é mais expressiva na atualidade. 

 

Gráfico 19: Forma de aquisição do estabelecimento (múltipla escolha)* 

Total de respostas: 92. 

*Os valores percentuais da 3ª coluna e as respectivas representações gráficas estão relacionados ao total de 

respondentes da questão: 57. 

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2015).  

Apesar de a maioria dos entrevistados terem 40 anos, ou mais (conforme Gráfico 2), sua 

história como chefe do estabelecimento agrícola é, em geral, recente. A partir do ano 2000, 43% 

dos entrevistados assumiram a gestão do estabelecimento agrícola; 21% deles ficaram 

responsáveis pelo estabelecimento na década de 1990; outros 20%, na década de 1980; 12% 

assumiram o estabelecimento nos anos 1970 e apenas dois entrevistados tornaram-se chefes do 

estabelecimento agrícola, um na década de 1960, e outro, na de 1950 (Gráfico 20). É importante 

ressaltar que, apesar de a maioria ser chefe do estabelecimento agrícola há menos de 15 anos, sua 

história de relação com a terra é muito mais antiga, já que muitos herdaram ou assumiram a 

terra da família. 

 

De que forma você teve acesso ao estabelecimento agrícola? (Multipla escolha)

Herança 30 52,6%

Compra/recurso próprio 27 47,4%

Terra da família 21 36,8%

Crédito fundiário/Banco da terra 6 10,5%

Arrendamento/Parceria 5 8,8%

Assentamento 2 3,5%

Posse 1 1,8%

52,6%

47,4%

36,8%

10,5%

8,8%

3,5%

1,8%
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Gráfico 20: Período em que assumiu o estabelecimento 

Total de respostas: 56. 

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2015). 

No que se refere ao processo de obtenção da terra, do total de 56 respostas, 48% 

afirmaram ausência de maiores dificuldades; 52% dos entrevistados, porém, apontam 

dificuldades neste sentido (Gráfico 21). 

 

Gráfico 21: Dificuldade para obtenção da terra 

Total de respostas: 56. 

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2015). 

No gráfico 22 é possível perceber que a falta de condições financeiras para comprar as 

terras representou a maior dificuldade encontrada por 66% desses agricultores. O acesso ao 

crédito rural e as questões burocráticas foram limitações registradas por 14% dos entrevistados. 

 

Gráfico 22: Quais dificuldades para obtenção da terra 

Total de respostas: 56. 

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2015). 

Com relação ao tamanho da área dos estabelecimentos, o gráfico 23 mostra que a área de  

75% das terras é inferior a 50 ha. Verifica-se, portanto, que as famílias selecionadas para receber 

Por quê? Em quais casos?

Acesso ao crédito rural

4 13,8%

4 13,8%

19 65,6%

Intriga entre vizinhos 1 3,4%

Problemas internos familiares 1 3,4%

13,8%

13,8%

3,4%

3,4%

65,6%Falta de condições financeiras

Dificuldades burocráticas

Você teve dificuldade de obter as terras?

Sim 29 51,8%

Não 27 48,2%

51,8%

48,2%

Qual o ano que você assumiu o estabelecimento?

Antes de 1960 1 1,8%

De 1960 a 1969 1 1,8%

De 1970 a 1979 7 12,5%

De 1980 a 1989 11 19,6%

De 1990 a 1999 12 21,4%

De 2000 em diante 24 42,9%

1,8%

1,8%

12,5%

19,6%

21,4%

42,9%
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os estudantes da VAF não diferem muito do perfil geral do município levantado pelo Censo de 

2006. Como já visualizado na tabela 2, 80% dos estabelecimentos rurais de Vargeão possuíam, 

naquele ano, áreas de até 50 ha. 

 

Gráfico 23: Tamanho total do estabelecimento 

Total de respostas: 57.  

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2015). 

A figura 3 apresenta um exemplo de residência presente no meio rural do município de 

Vargeão, numa imagem registrada por estudante da UFSC durante a VAF. 

Figura 3: Residência existente na UP da família Guberte, na comunidade 

Urumbeva 

Fonte: Arquivo da disciplina Vivência em Agricultura Familiar, imagem registrada pelo estudante 

Eduardo Buss (2015). 

 

Tamanho total do estabelecimento

Até 3 ha 0 0,0%

3 a 5 ha 1 1,8%

5 a 20 ha 16 28,1%

20 a 50 ha 26 45,6%

50 a 100 ha 7 12,3%

Mais de 100 ha 7 12,3%

0,0%

1,8%

28,1%

45,6%

12,3%

12,3%
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O gráfico 24 indica que 80% dos entrevistados declararam que a área dos seus 

estabelecimentos aumentou de tamanho ao longo do tempo, enquanto que 18% disseram que a 

terra mantém o seu tamanho inicial e, em apenas 2% dos casos houve diminuição. Embora estes 

dados não possam ser generalizados para todo o município, eles indicam que entre as famílias 

participantes da Vivência existe uma condição socioeconômica que se diferencia da realidade de 

um número significativo de agricultores familiares do país, que enfrentam dificuldades para 

permanecer na atividade. 

 

Gráfico 24: Evolução do tamanho do estabelecimento rural 

Total de respostas: 56. 

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2015). 

Os dados do gráfico 25 reforçam essa percepção, já que 52,5% têm intenção de aumentar a 

área dos seus estabelecimentos, enquanto 47,5% dos entrevistados mencionaram estar satisfeitos 

com o tamanho de seus estabelecimentos, não havendo ninguém que manifestasse a intenção de 

diminuir o tamanho do seu patrimônio. 

 

Gráfico 25: Desejo em relação ao tamanho atual do estabelecimento rural 

Total de respostas: 57. 

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2015). 

Sobre a sucessão do estabelecimento familiar, 67% indicaram haver um sucessor que 

assumirá a gestão após o atual chefe cessar suas atividades. Em contrapartida, 9% afirmaram 

não disport de um sucessor. Outros 25% responderam que ainda não está definida essa questão 

(Gráfico 26). Apesar de a minoria do total de famílias estudadas ter afirmado não possuir 

sucessor(a), a situação deve ser analisada com atenção, admitida a hipótese de que o 

gerenciamento deste, e dos investimentos necessários nesses estabelecimentos num futuro 

próximo, poder constituir problema. Várias pesquisas feitas na região oeste de Santa Catarina 

indicam tendência de se frear novos investimentos produtivos, além de certo desestímulo, já que 

aquelas propriedades não possuem sucessores. Os casos de indefinição acerca de sucessores 

Em relação ao tamanho do estabelecimento, você deseja:

Aumentar 30 52,6%

Manter 27 47,4%

Diminuir 0 0,0%

52,6%

47,4%

0,0%

Como evoluiu a superfície agrícola do estabelecimento?

Aumentou 45 80,3%

Manteve 10 17,9%

Diminuiu 1 1,8%

80,3%

17,9%

1,8%
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merecem ser igualmente problematizados. Estes dados deixam aberta a questão da sucessão, 

que, para outras regiões do estado, revelam tendência de saída de jovens, sobretudo do sexo 

feminino, motivada por um complexo conjunto de fatores internos e externos às unidades 

familiares. Além disso, o fato de se protelar a decisão sobre um/a provável sucessor dificulta a 

formação profissional adequada de uma nova geração de agricultores (as) familiares. 

 

Gráfico 26: Sucessor (a) para o estabelecimento rural 

Total de respostas: 57.  

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2015). 

Dentre todas as faixas etárias, os homens são os mais citados como possíveis sucessores 

do estabelecimento rural (Gráfico 27). Das 47 respostas obtidas a respeito desta questão, os 

homens entre 16 e 30 anos foram mencionados para assumir a propriedade por 45% dos 

entrevistados, enquanto que baixou para 13% dos entrevistados a indicaçao de mulheres na 

mesma faixa etária. Na faixa etária de 31 a 50 anos, os homens foram indicados por 15% e as 

mulheres, por 2%. Já na faixa etária mais jovem, de 0 a 15 anos, 19% dos chefes do 

estabelecimento disseram serem seus filhos homens os sucessores da terra; 6% disseram que 

suas filhas serão as possíveis sucessoras. 

Cabe ressaltar que, nesta última faixa, incide o maior grau de incerteza em relação à 

possibilidade de esses pretensos sucessores assumirem de fato o estabelecimento no futuro. Por 

outro lado, é interessante verificar que é justamente na faixa etária de 15 a 30 anos que os jovens 

normalmente definem o que pretendem fazer no futuro. Esta faixa coincide, também, com a 

maior expectativa dos pais, aos quais interessa que pelo menos um filho demonstre interesse em 

dar continuidade aos trabalhos do estabelecimento rural. Trata-se, portanto, de um momento 

importante para o futuro da unidade produtiva, que mereceria atenção especial das organizações 

profissionais agrícolas no sentido de assessorar a família nas tomadas de decisão. Por vezes, a 

opção de permanecer na atividade depende, pelo que diz respeito ao jovem, da decisão dos pais e 

demais membros familiares em rever o modelo produtivo existente e em decidir investir em 

novas atividades. 

 

Você tem um sucessor(a) para o estabelecimento?

Sim 38 66,6%

Não 14 24,6%

Não 5 8,8%

66,6%

24,6%

8,8%
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Gráfico 27: Idade e sexo do(a) sucessor(a) para o estabelecimento rural 

Total de respostas: 47.  

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2015). 

A pergunta relacionada ao arrendamento de terras e parcerias também possibilitou aos 

agricultores responder a mais de uma alternativa. O total das 69 respostas indica a presença de 

múltiplas situações neste quesito. Apenas 12% arrendam parte das suas terras a terceiros. Se, por 

um lado, 39% dos respondentes não recorrem a nenhuma dessas práticas, por outro, 26% 

afirmam ter parcerias de terra com terceiros e 44% arrendam áreas de terceiros (Gráfico 28). 

Estes dois últimos percentuais estão coerentes com o desejo de aumentar o tamanho do 

estabelecimento, conforme abordado anteriormente. Além disso, o significativo número de 

agricultores familiares que aumentam suas áreas por meio de arrendamento e parceria de terras 

(70% dos agricultores) revela que estes instrumentos jurídicos representam importantes 

ferramentas de governança da terra. Sabe-se, até o momento, que essas e outras estratégias de 

uso e gestão da terra, muito presentes no ordenamento fundiário do país, são pouco estudadas e 

atendidas pelas políticas públicas. 

 

Gráfico 28: Arrendamento de terra e parcerias com terceiros (múltipla escolha)* 

Total de respostas: 69.  

* Os valores percentuais da 3ª coluna e as respectivas representações gráficas estão relacionados ao total de 

respondentes da questão: 57.  

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2015). 

Pratica alguma das opções abaixo? (Multipla escolha)

Arrenda terra de terceiros 25 43,9%

Nenhuma das opções 22 38,6%

Tem alguma parceria (agregado) com terceiros 15 26,3%

Arrenda terra para terceiros 7 12,3%

43,9%

38,6%

26,3%

12,3%

Se sim, especifique a idade e sexo do mesmo:

0-15 anos (Feminino) 3 6,4%

0-15 anos (Masculino) 9 19,1%

16-30 anos (Feminino) 6 12,8%

16-30 anos (Masculino) 21 44,7%

31-50 anos (Feminino) 1 2,1%

31-50 anos (Masculino) 7 14,9%

6,4%

19,1%

12,8%

44,7%

2,1%

14,9%
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3.3 Relações de Trabalho e Inserção Sociopolítica 

Sobre a contratação de mão de obra para auxiliar nos trabalhos, os dados indicam que em 

45,5% dos estabelecimentos não existe esse tipo de apoio, enquanto 16% afirmam possuir 

empregados permanentes; outros 47,5% contratam mão de obra temporária (Gráfico 29). Este 

número de casos, consideravelmente grande, dos que contratam mão de obra, está relacionado, 

provavelmente, à incidência de atividades pecuárias ligadas à avicultura e à produção de leite. 

Estas atividades, além de requererem muito trabalho, estão sujeitas a relações competitivas de 

mercado, o que requer a contratação adicional de trabalhadores. Este tema merece maior 

profundidade, pois, no caso da avicultura, é recorrente a contratação de empresas para efetuar o 

carregamento dos frangos, o que representa outra modalidade de trabalho não prevista no 

questionário, a qual pode ter sido interpretada como trabalho sazonal. 

 

Gráfico 29: Contratação de mão de obra no estabelecimento (múltipla escolha)* 

Total de respostas: 62.  

* Os valores percentuais da 3ª coluna e as respectivas representações gráficas estão relacionados ao total de 

respondentes da questão: 57.  

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2015). 

Também é importante registrar, dentro deste tema, um fenômeno recorrente em várias 

regiões de Santa Catarina - a dificuldade de contratação de trabalhadores rurais. No que se refere 

à questão sobre disponibilidade de mão de obra para contratação, do total de 56 respostas, a 

grande maioria (93%) afirmou que está diminuindo na região (Gráfico 30). Este é um importante 

indicador que pode afetar negativamente a reprodução social da agricultura familiar. A falta de 

mão de obra acaba sendo também um obstáculo para a condução de sistemas de produção, 

principalmente os ligados às cadeias de aves, suínos e leite, típicas em toda a região. Sabe-se que 

as grandes agroindústrias têm recorrido sistematicamente à automação de processos como 

estratégia para suplantar essa dificuldade e reduzir os custos de produção. 

 

Contrata mão de obra no estabelecimento?

Sim, temporários 27 47,4%

Não 26 45,6%

Sim, permanentes 9 15,8%

47,4%

45,6%

15,8%
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Gráfico 30: Disponibilidade de mão de obra para contratação 

Total de respostas: 56. 

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2015). 

Em relação à troca de dias de trabalho com outros agricultores, pode-se verificar, no 

gráfico 31, que 11% dos entrevistados nunca recorrem a essa prática; já 70% o fazem 

ocasionalmente, enquanto 19% trocam dias de trabalho regularmente. A soma das trocas 

ocasionais e regulares (89%) revela que esta prática, muito comum entre agricultores familiares 

do passado, permanece viva na região. A carência de força de trabalho contratada e a redução do 

tamanho dos grupos familiares ajudam a explicar a importância e a retomada de práticas de 

ajuda mútua, que ocorrem especialmente em determinadas fases do processo produtivo que 

demandam mais trabalho. A ação solidária e a ajuda mútua são importantes fatores de 

diferenciação entre a lógica da agricultura familiar e a encontrada nos grandes estabelecimentos 

integrados ao agronegócio industrial. Nesta última, o trabalho é incorporado como fator de 

produção, estritamente vinculado à eficiência econômico-produtiva, enquanto que, na primeira 

lógica, o trabalho cooperado é resultado do fortalecimento das relações sociais estabelecidas, 

pois elas é que mantêm vivo o tecido social que dá sustentação à reprodução social da agricultura 

familiar, e a garante. O ethos3 de se buscar nas trocas de trabalho alternativas para a sua 

reprodução socioeconômica é evidente e poderia ser mais bem explorado, por exemplo, em 

criação de iniciativas cooperadas que permitam às famílias de agricultores tirar férias 

periodicamente. 

 

Gráfico 31: Troca de dias de trabalho com outros agricultores 

Total de respostas: 57. 

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2015). 

A maioria dos que regularmente efetuam trocas de dias de trabalho com outros 

agricultores o faz por falta de mão de obra familiar, resultando num total de 73% das respostas 

3 Costumes e/ou características sociais e culturais de um grupo social 

A disponibilidade de mão de obra para contratar está:

Diminuindo 52 92,9%

Estável 4 7,1%

Aumentando 0 0,0%

92,9%

7,1%

0,0%

Você efetua troca de dias de trabalho com outros agricultores, ou precisa dela?

Ocasionalmente 40 70,2%

Regularmente 11 19,3%

Nunca 6 10,5%

70,2%

19,3%

10,5%
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do gráfico 32. Para 9%, o motivo principal é a falta de maquinário; 18%, para o trabalho com 

silagem para a alimentação de inverno dos bovinos de leite. A falta de mão de obra familiar, 

ocasionada tanto pela saída dos jovens do campo quanto pela idade avançada dos pais, é um 

problema que demanda olhares atentos do poder público, de modo a se criar atrativos para 

estimular a juventude a continuar no campo, ou mesmo para lá regressar. A falta de 

maquinário agrícola voltado à agricultura familiar também é uma questão antiga. Dentre as 

formas para contornar essa situação, encontram-se os grupos de máquinas, muito recorrentes 

no município, como demonstra o gráfico seguinte. 

 

Gráfico 32: Motivo para a troca de dias de trabalho 

Total de respostas: 11. 

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2015). 

O questionário contemplou uma pergunta relacionada à participação de membros das 

famílias em organizações coletivas. Esta questão também possibilitou múltiplas respostas 

(Gráfico 33). No total, os entrevistados forneceram 235 respostas, o que por si só evidencia a 

relevância da cooperação agrícola no meio rural do município. Dos 57 entrevistados, 63% 

participam de cooperativas de produtores; 67%, de cooperativas de crédito; o mesmo percentual 

faz parte de sindicatos rurais. Ao todo, 54% integram grupos de máquinas e 51% disseram 

participar de associações. Como se trata de pequenas unidades de produção, que sofrem 

restrição de mão de obra e de terras, os agricultores e o poder público encontraram, nestes 

grupos, uma importante alternativa para viabilizar minimamente a mecanização das atividades 

agropecuárias e a execução de diversas ações de caráter social e comunitário. 

 

Se 'regularmente', por quê?

Mão de obra 8 72,7%

Silagem 2 18,2%

Falta de maquinário 1 9,1%

72,7%

18,2%

9,1%
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Gráfico 33: Participação de membros da família em organizações sociais e econômicas 

coletivas (múltipla escolha)* 

Total de respostas: 235.  

* Os valores percentuais da 3ª coluna e as respectivas representações gráficas estão relacionados ao total de 

respondentes da questão: 57.  

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2015).  

Este quadro de respostas evidencia uma vida sociopolítica relativamente intensa dos 

agricultores, que certamente repercute na maior capacidade de reprodução social das suas UP. É 

importante destacar o papel das organizações do tipo comunitário e associativo, que promovem, 

por meio da realização de eventos culturais, a sociabilidade local, como - festas, bailes, 

casamentos, encontros esportivos e outras manifestações. Tais atividades coletivas são vitais 

para a dinamização da vida social das famílias de agricultores. 

3.4 Produção Agropecuária, Autoabastecimento e Comercialização 

Em relação às principais produções agropecuárias do estabelecimento, o questionário 

apresenta uma lista de possibilidades para que o entrevistado eleja, em ordem de importância, as 

três principais. O conjunto de citações foi condensado no gráfico 34. 

 

Algum membro da família é ligado à alguma destas organizações sociais e econômicas coletivas? (Múltipla escolha)

Sindicato (Fetaesc-STR, Fetraf-Sintraf, Faesc-SR) 38 66,7%

Cooperativa de crédito 38 66,7%

Cooperativas de produtores 36 63,2%

Grupo de máquinas 31 54,4%

Associação 29 50,9%

Organização comunitária e social 19 33,3%

Grupo de agricultores 19 33,3%

Sociedade familiar informal 9 15,8%

Conselho municipal 7 12,3%

Partido ou organização político-partidária 6 10,5%

Outro 3 5,3%

66,7%

66,7%

63,2%

54,4%

50,9%

33,3%

33,3%

15,8%

12,3%

10,5%

5,3%
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Gráfico 34: Principais produções do estabelecimento agrícola (múltipla escolha)* 

 Total de respostas: 150.  

* Os valores percentuais da 3ª coluna e as respectivas representações gráficas estão relacionados ao total de 

respondentes da questão: 57.  

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2015). 

Percebe-se que as três atividades mais mencionadas pelas famílias foram as seguintes - a 

bovinocultura de leite (91%) (Figura 4), os cerais (54%) e a bovinocultura de corte (28%). As 

demais criações de animais, com exceção da piscicultura (que não é uma atividade exercida por 

estas famílias), aparecem na sequência, sendo elas a avicultura (21%), a suinocultura (17%) e a 

criação de outros animais (3,5%), com destaque para os ovinos. O reflorestamento aparece com 

17%; a produção de outros vegetais, com 19%; a horticultura e a fruticultura somam 9% das 

respostas. Apenas um dos entrevistados (2%) é fumicultor, o que sugere que essa atividade está 

associada a unidades agrícolas familiares de menor porte econômico, pouco contempladas nesta 

edição da VAF. 

Principais produções (Multipla escolha)

Bovinocultura de leite 52 91,2%

Cereais 31 54,4%

Bovinocultura de corte 16 28,1%

Avicultura 12 21,1%

Outros vegetais 11 19,3%

Reflorestamento 10 17,5%

Suinocultura 10 17,5%

Horticultura 3 5,3%

Outros animais 2 3,5%

Fruticultura 2 3,5%

Fumicultura 1 1,8%

Piscicultura 0 0,0%

91,2%

54,4%

28,1%

21,1%

19,3%

17,5%

17,5%

5,3%

3,5%

3,5%

1,8%

0,0%
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Figura 4: Rebanho de vacas de leite na UP da família Albrecht, comunidade São 

Roque 

Fonte: Arquivo da disciplina Vivência em Agricultura Familiar, imagem registrada pela estudante 

Arlene Garcia (2015). 

No detalhamento das atividades agropecuárias por produto (Gráfico 35), destacam-se a 

soja e a erva-mate, ambas com 29%; o milho, com 23%, e a grama perene, com 12%. 

 

Gráfico 35: Detalhamento das produções do estabelecimento agrícola 

Total de respostas: 17. 

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2015). 

 

Se outros "vegetais", outros "animais" e "extrativismo" especifique:

Soja 5 29,4%

Erva - mate 5 29,4%

Milho 4 23,5%

Grama Perene 2 11,8%

Ovinos 1 5,9%

29,4%

29,4%

23,5%

11,8%

5,9%
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As distintas vocações produtivas apontadas pelos entrevistados revelam que a produção 

proveniente da agricultura familiar do município continua diversificada, embora mantendo a 

prevalência de algumas atividades convencionais, como a bovinocultura de leite e a produção de 

cereais, além do crescimento de atividades como o reflorestamento e a produção de outros 

vegetais e hortaliças em escala comercial. 

As principais estratégias de venda da produção também foram respondidas por grau de 

importância, no limite de três opções para cada entrevistado. Conforme pode ser visualizado no 

gráfico 36, destacam-se, dentre as 122 respostas obtidas, a venda à agroindústria, indicada por 

84% dos respondentes, e a comercialização via cooperativas, mencionada por 75% dos 

agricultores. Além das agroindústrias e cooperativas, há outras organizações associativas que 

possibilitam comercializar de forma a permitir ganhos de escala na produção (normalmente 

pequena) de cada unidade produtiva. A busca dos consumidores por produtos coloniais 

diretamente comercializados pelos produtores é comum em contextos de proximidade com a 

produção rural. A organização dos agricultores para a comercialização de tais produtos é fator 

facilitador desse consumo. Note-se que a venda da produção no próprio estabelecimento 

corresponde à realidade de 21% dos entrevistados. Vendas para atravessador, feiras, comércio 

local e entrega em domicílio foram citadas por 14% dos respondentes. Dos entrevistados, apenas 

3,5% citaram como estratégia de venda comercializar seus produtos por meio do mercado 

institucional (políticas públicas de aquisição de alimentos e de merenda escolar). Quando 

observadas em conjunto, as formas de venda direta do produtor ao consumidor, ou os chamados 

circuitos curtos, que se caracterizam pela baixa presença de agentes intermediários nos 

processos de comercialização, têm uma importância considerável no município. 

 

Gráfico 36: Principais formas de comercialização da produção (múltipla escolha)* 

Total de respostas: 122.  

* Os valores percentuais da 3ª coluna e as respectivas representações gráficas estão relacionados ao total de 

respondentes da questão: 57.  

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2015). 

Principais estratégias de venda da produção: (ordenar por importância) (Multipla escolha)

Venda à indústria 48 84,2%

Venda à cooperativa 43 75,4%

No estabelecimento 12 21,1%

Venda a atravessador 9 15,8%

Entrega em domicílio 3 5,3%

Comércio local 3 5,3%

Mercado institucional 2 3,5%

Feira 2 3,5%

Ponto de venda 0 0,0%

84,2%

75,4%

21,1%

15,8%

5,3%

5,3%

3,5%

3,5%

0,0%
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A produção destes agricultores é comercializada principalmente por meio de duas 

cooperativas, a Cooperativa de Produção e Consumo de Concórdia (Copérdia) (19%) e a 

Cooperativa Agroindustrial C. Vale (19%), afora empresas privadas, com destaque para a 

Laticínios Oliveira (14%) e a Nestlé (9%), como indica o gráfico 37. Verifica-se que, além dessas 

organizações, diversas outras cooperativas e empresas privadas mantêm laços comerciais com os 

agricultores familiares de Vargeão. 

 

Gráfico 37: Organizações que comercializam a produção  

Total de respostas: 93. 

* Os valores percentuais da 3ª coluna e as respectivas representações gráficas estão relacionados ao total de 

respondentes da questão: 57. 

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2015). 

Dos 46 entrevistados que opinaram sobre a venda direta, 35% afirmaram ser esta 

estratégia complementar ou acessória; 9% a concebem como essencial, enquanto que a maioria 

(57%) não realiza venda direta (Gráfico 38). Ressalte-se que tal percepção acerca da importância 

da venda direta da produção poderia ser mais bem aproveitada pelos agentes locais de 

desenvolvimento para qualificar estratégias de venda em circuitos curtos, visto que a maioria dos 

agricultores entrevistados não utiliza estes mecanismos para comercializar seus produtos. 

Apenas três agricultores informaram, por exemplo, vender atualmente produtos no quadro das 

políticas públicas de compra de alimentos – Programa Aquisição de Alimentos e Programa 

Se "indústria" ou "cooperativa", qual?

Cooperativa Copérdia 18 31,6%

C.Vale 17 29,8%

Laticínios Oliveira 13 22,8%

Nestlé 8 14,0%

Piracanjuba 6 10,5%

BRF 5 8,8%

Coopercampos 5 8,8%

Cooper Alpha 4 7,0%

Cooperativa Coamo 4 7,0%

Tirol 4 7,0%

Coopervale 3 5,3%

Empresa Seara 1 1,8%

Laticínios Vitória 1 1,8%

Ervateira Nossa Senhora de Lourdes 1 1,8%

Coperge 1 1,8%

Cooper Xanxerê 1 1,8%

JBS 1 1,8%

31,6%

29,8%

22,8%

14,0%

10,5%

8,8%

8,8%

7,0%

7,0%

7,0%

5,3%

1,8%

1,8%

1,8%

1,8%

1,8%

1,8%
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Nacional de Alimentação Escolar -, evidenciando um campo de atuação para gestores públicos e 

representantes sindicais e associativos ainda embrionário no município. 

 

Gráfico 38: Importância dada pelos agricultores que realizam venda direta 

Total de respostas: 46. 

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2015). 

De um total de 56 famílias que responderam a esta questão, algumas disseram beneficiar 

seus produtos (34%), enquanto a maioria não faz nenhum tipo de transformação (66%) (Gráfico 

39). Revela-se, aqui, outro potencial da agricultura familiar local, cujos produtos têm uma boa 

aceitação por parte dos consumidores. 

 

Gráfico 39: Beneficiamento da produção 

Total de respostas: 56. 

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2015). 

Os que afirmaram beneficiar a produção, o fazem principalmente com - queijos (42%), 

salames (28%), pães (7%) e doces (7%). Produtos como sabão, vinhos, conservas, cachaças, mel e 

geleias também foram citados (Gráfico 40). 

 

Você tem em seu estabelecimento alguma atividade de transformação dos seus produtos?

Não 37 66,1%

Sim 19 33,9%

66,1%

33,9%

Se há venda direta, você a considera:

Acessória (suplementar) 6 13,0%

Complementar 10 21,7%

Essencial 4 8,7%

Não há venda direta 26 56,6%

13,0%

21,7%

8,7%

56,6%



Retratos da Agricultura Familiar: 

Análise Socioeconômica e Ambiental de Vargeão - SC: 

Um Estudo a Partir da Disciplina Vivência em Agricultura Familiar 

 

 

 

42 

 

Gráfico 40: Produto do beneficiamento da produção 

Total de respostas: 43. 

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2015). 

Em relação à certificação da produção, também foi possível marcar mais de uma 

alternativa, num total de 57 respostas (Gráfico 41), o que corresponde, neste caso, ao total de 

famílias entrevistadas. Grande parte delas (96%) não emprega nenhum tipo de certificação, o 

que denota que a produção local se destina aos circuitos convencionais de comercialização. 

Certamente, a inexistência de um polo urbano de porte médio, com consumidores que 

demandem esse tipo de produção, dificulta a criação de novos mercados, especialmente para a 

comercialização de produtos diferenciados oriundos da agricultura familiar. Mesmo com a 

característica de produção animal fortemente presente nos estabelecimentos dos entrevistados, 

sendo marcante a bovinocultura de leite, o único selo citado é o do Sistema de Inspeção Federal 

(SIF). Isto leva a crer que os agricultores são bastante dependentes das agroindústrias de maior 

porte para escoamento da produção. 

 

Se sim, Qual?

Queijo
s

18 41,9%

Salame 12 27,9%

Pão 3 7,0%

Doces 3 7,0%

Sabão 2 4,7%

Vinho 1 2,3%

Conserva 1 2,3%

Cachaça 1 2,3%

Mel 1 2,3%

Geleia 1 2,3%

41,9%

27,9%

7,0%

7,0%

4,7%

2,3%

2,3%

2,3%

2,3%

2,3%
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Gráfico 41: Sistema de certificação empregado pelo (a) entrevistado (a) (múltipla escolha)* 

 
Total de respostas: 56. 

* Os valores percentuais da 3ª coluna e as respectivas representações gráficas estão relacionados ao total de 

respondentes da questão: 57. 

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2015).

Os três gráficos a seguir tratam da estratégia familiar em relação à produção de alimentos 

e outros produtos voltados para consumo interno, a exemplo de lenha. O gráfico 42 revela que 

63% dos entrevistados produzem todos (ou mais de sete) os alimentos consumidos pela família; 

37% cultivam menos de sete produtos para esse consumo. 

 

Gráfico 42: Quantidade de produtos produzidos no estabelecimento que são consumidos 

pela família 

Total de respostas: 57. 

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2015). 

 

Estes dados evidenciam que a produção para autoabastecimento (autoconsumo) é 

relevante na maioria dos estabelecimentos. Este tipo de produção é considerado importante para 

88% e moderado ou insignificante para 12% dos entrevistados (Gráfico 43). Trata-se de mais 

uma estratégia de reprodução social da agricultura familiar, ligada à sua identidade e a seu modo 

de vida, que consiste em adquirir do meio externo tão somente o que não se produz na 

propriedade. 

 

Quantos produtos da sua alimentação são produzidos no seu estabelecimento?

Menos que 3 5 8,8%

Entre 3 e 7 16 28,1%

Mais que 7 34 59,6%

Todos 2 3,5%

8,8%

28,1%

59,6%

3,5%

Seus produtos possuem algum dos certificados abaixo? (Múltipla escolha)

Nenhuma 55 98,2%

SIF 1 1, 8%

Indicação Geográfica (IG) 0 0,0%

Marca própria 0 0,0%

Agroecologia não certificada 0 0,0%

Agricultura orgânica 0 0,0%

SIE 0 0,0%

SIM 0 0,0%

96,5%

1,8%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%

0,0%
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Gráfico 43: Grau de importância da produção para o autoabastecimento 

Total de respostas: 57. 

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2015). 

Dentre os entrevistados, 42% declararam gastar de R$ 500,00 a R$ 1.000,00 por mês 

com alimentação; 37%, entre R$ 200,00 e R$ 500,00; 12%, acima de R$ 1.000,00, e 9%, gastam 

até R$ 200,00 por mês com compras de alimentos diversos (Gráfico 44). O elevado número dos 

agricultores que gastam menos de R$ 500,00 mensais com produtos alimentares (45,6%), 

certamente complementam suas necessidades com produção própria. 

 

Gráfico 44: Gasto mensal com alimentação (R$) 

Total de respostas: 57. 

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2015). 

É importante que os profissionais técnicos de extensão rural do município atentem para 

esta realidade a fim de envolver as famílias de agricultores em trabalhos de segurança, soberania 

e diversificação alimentar. Merece destaque, apesar da crescente mercantilização pela qual as 

famílias rurais são pressionadas, o fato de haver em Vargeão um expressivo percentual de 

agricultores que preserva o autoabastecimento como estratégia de renda não monetária e 

garantia de qualidade alimentar. 

3.5 Grau de Conhecimento e Acesso a Políticas Públicas 

Como apresentado no gráfico 45, de um total de 260 manifestações relacionadas ao 

conhecimento de políticas públicas, o Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura 

Familiar (Pronaf) destaca-se com a citação de 95% dos entrevistados. Também chamam a 

atenção as menções aos programas de seguro agrícola, ao Programa de Aquisição de Alimentos 

Quanto você gasta por mês com alimentação?

Até 200 reais 5 8,8%

200 à 500 reais 21 36,8%

500 à 1000 reais 24 42,1%

Mais de 1000 reais 7 12,3%

8,8%

36,8%

42,1%

12,3%

Em sua opinião, a produção para autoconsumo é:

Importante 50 87,7%

Moderada 5 8,8%

Insignificante 2 3,5%

87,7%

8,8%

3,5%
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(PAA), ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE) e ao Crédito Fundiário e 

Microbacias. 

 

Gráfico 45: Conhecimento sobre a existência de políticas públicas (múltipla escolha)* 

Total de respostas: 260. 

* Os valores percentuais da 3ª coluna e as respectivas representações gráficas estão relacionados ao total de 

respondentes da questão: 57. 

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2015). 

O antigo Programa Microbacias, atualmente denominado SC Rural, destaca-se como a 

principal política de desenvolvimento rural coordenada pelo governo do estado de Santa 

Catarina e executada pelo serviço público de extensão rural deste estado. Criada em meados dos 

anos 1980, a inciativa conta com o apoio financeiro do Banco Mundial para desenvolver ações 

diversas no meio rural. Nas suas três edições, os focos passaram da conservação dos solos e da 

água, para o enfrentamento da pobreza e, na atualidade, para a promoção do empreendedorismo 

rural. 

O Microbacias/SC Rural foi lembrado por 51% dos entrevistados; a Assistência Técnica e 

Extensão Rural (Ater), por 33%; as políticas territoriais, por apenas 9% dos entrevistados, em 

que pese o município fazer parte da delimitação geográfica de um “território de identidade” do 

então Ministério do Desenvolvimento Agrário, bem como do Programa Território da Cidadania. 

Normalmente, mais do que simples conhecimento, o fator decisivo para o 

desenvolvimento das atividades agropecuárias realizadas pelas famílias agricultoras é a 

possibilidade de acesso às políticas públicas existentes. Das 119 respostas relacionadas ao acesso 

a essas políticas, a grande maioria (82%) respondeu ter sido contemplada pelo Pronaf; 33%, pelo 

seguro agrícola;  24%, pelos serviços de Ater e 21%, pelo Microbacias/SC Rural (Gráfico 46). 

Não é de se estranhar que o Pronaf, política pública de custeio e de investimento 

relacionada aos financiamentos subvencionados pelo Estado, tenha o destaque verificado. O 

seguro agrícola, que atua como política complementar ao financiamento da produção, encontra-

se bem consolidado no município. O crédito fundiário, por sua vez, apesar de relativamente bem 

Você tem conhecimento das Políticas Públicas que existem na sua região? (Múltipla escolha)

Pronaf 54 94,7%

Seguro agrícola 44 77,2%

Crédito fundiário ( PNCF e Banco da terra) 37 64,9%

Alimentação escolar 37 64,9%

Programa de aquisição de alimentos (PAA e PNAE) 31 54,4%

Microbacias/SC Rural 29 50,9%

ATER 19 33,3%

Políticas territoriais (PRONAT) 5 8,8%

Outro 4 7,0%

94,7%

77,2%

64,9%

64,9%

54,4%

50,9%

33,3%

8,8%

7,0%
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conhecido, não é uma política abrangente entre o público entrevistado. O preço elevado e a 

pouca disponibilidade de terras agrícolas inexploradas na região, aliados à burocracia e à 

morosidade dos processos, podem explicar a baixa adesão. A situação, certamente, acaba tendo 

impacto negativo na permanência dos jovens que desejam se instalar como agricultores, mas que 

não possuem terras para realizar esse projeto. Além disso, espelha as dificuldades ainda 

existentes em se reestruturar a malha fundiária, mesmo em regiões com predominância de uma 

agricultura dinâmica e bem organizada sob o ponto de vista produtivo. Apesar do manifesto 

conhecimento dos programas PNAE e PAA, verificados nas respostas da questão anterior, apenas 

seis respondentes indicaram, genericamente, ter acessado algum programa de alimentação 

escolar; quatro citaram especificamente os referidos programas. 

 

Gráfico 46: Número de entrevistados contemplados pelas políticas públicas existentes na 

região (múltipla escolha)* 

Total de respostas: 119. 

* Os valores percentuais da 3ª coluna e as respectivas representações gráficas estão relacionados ao total de 

respondentes da questão: 57. 

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2015). 

Dos 57 agricultores que opinaram sobre o acesso ao crédito rural, 96,5% confirmaram ter-

se beneficiado por esse tipo de política pública nos últimos cinco anos (Gráfico 47). Este quadro 

confirma a maior capilaridade obtida pelas políticas de financiamento rural na última década, 

especialmente em regiões de agricultura familiar economicamente dinâmicas. 

 

Você foi contemplado por algumas dessas políticas ? (Multipla escolha)

Pronaf 47 82,5%

Seguro agrícola 19 33,3%

ATER 14 24,6%

Microbacias/SC Rural 12 21,1%

Crédito fundiário (PNCF e Banco da terra) 7 12,3%

Alimentação escolar 6 10,5%

Outro 5 8,8%

Nenhuma 4 7,0%

Programa de aquisição de alimentos (PAA e PNAE) 4 7,0%

Políticas territoriais (Pronat) 1 1,8%

82,5%

33,3%

24,6%

21,1%

12,3%

10,5%

8,8%

7,0%

7,0%

1,8%
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Gráfico 47: Acesso a políticas de crédito rural nos últimos cinco anos 

Total de respostas: 57. 

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2015). 

Sobre a finalidade do empréstimo obtido junto ao sistema financeiro, também foi possível 

indicar mais de uma alternativa no questionário, o que gerou um total de 137 respostas. A maior 

parte dos agricultores (68%) que acessou o crédito rural nos últimos cinco anos empregou os 

recursos em investimento agrícola; 63%, em investimento pecuário; 61%, em custeio agrícola e 

40%, no custeio da produção animal (Gráfico 48). Este elevado percentual de investimentos 

agrícolas e pecuários se deve, em grande parte, à criação do chamado Pronaf Mais Alimentos, 

que consistiu em disponibilizar de forma mais contundente recursos desse programa para 

projetos de financiamento, com destaque para a mecanização das atividades agropecuárias. 

 

Gráfico 48: Finalidade do crédito rural obtido nos últimos cinco anos (múltipla escolha)* 

Total de respostas: 137. 

* Os valores percentuais da 3ª coluna e as respectivas representações gráficas estão relacionados ao total de 

respondentes da questão: 57. 

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2015). 

Outros estudos são necessários para medir a viabilidade desses financiamentos em termos 

econômicos, visto que, em muitos casos, os equipamentos adquiridos pelos agricultores 

familiares no Brasil por meio desses empréstimos oficiais não são desenhados para as demandas 

desse tipo de público, o que resulta numa elevada ociosidade das máquinas e em níveis de 

endividamento das famílias acima do necessário. 

Chama a atenção também o fato de que nos últimos anos nenhum agricultor informou ter 

acessado os créditos para a comercialização. Duas ressalvas podem ser feitas a respeito desse 

baixíssimo desempenho. Por causa das normas de acesso e das preferências dos agentes 

financeiros, os empréstimos oficiais destinados à comercialização são geralmente operados em 

Se sim, para qual finalidade?

Investimento agrícola 39 68,4%

Investimento pecuário 36 63,2%

Custeio agrícola 35 61,4%

Custeio pecuário 23 40,4%

Outra finalidade 4 7,0%

Comercialização 0 0,0%

68,4%

63,2%

61,4%

40,4%

7,0%

0,0%

Nos últimos 5 anos você acessou alguma forma de crédito relacionado ao estabelecimento?

Sim 55 96,5%

Não 2 3,5%

96,5%

3,5%
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grandes contratos. Desse modo, é possível que o agricultor familiar da região esteja sendo 

beneficiado de maneira indireta, isto é, por meio de verbas oficiais obtidas por cooperativas ou 

empresas agroindustriais com as quais ele comercializa sua produção. 

3.6 Relações Socioprofissionais, Ambientais e Perspectivas Futuras 

Perguntou-se aos entrevistados se eles costumam conversar com outras pessoas sobre 

suas atividades no estabelecimento, com o propósito de avaliar em que medida os agricultores 

mantêm laços sociais com outros atores que não integram o núcleo familiar. Dos 57 

entrevistados que responderam a esta pergunta, 97% afirmaram não se limitar ao círculo social 

da família, mas interagir com outros atores sociais da região (Gráfico 49). 

 

Gráfico 49: Troca de ideias sobre ações realizadas no estabelecimento com outras pessoas 

Total de respostas: 57. 

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2015). 

A questão foi complementada com a indagação acerca de quais assuntos os entrevistados 

conversam com essas pessoas. Para tal questionamento, três opções podiam ser listadas, o que 

resultou num total de 158 respostas. Segundo os entrevistados, os assuntos mais abordados estão 

relacionados a aspectos técnico-econômicos e agropecuários (91%) e o futuro da agricultura na 

região (82%), seguidos de aspectos relativos à comunidade rural (67%) e às legislações 

ambientais (37%) (Gráfico 50). 

 

Você tem a ocasião de falar regularmente do que você faz no seu estabelecimento com outras pessoas?

Sim 55 96,5%

Não 2 3,5%

96,5%

3,5%
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Gráfico 50: Temas mais frequentes nas discussões com outras pessoas (múltipla escolha)* 

Total de respostas: 158. 

* Os valores percentuais da 3ª coluna e as respectivas representações gráficas estão relacionados ao total de 

respondentes da questão: 57. 

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2015). 

Observa-se, assim, haver uma preocupação por parte dos agricultores sobre o futuro da 

agricultura e os assuntos coletivos relativos à comunidade. É comum a troca de informações 

técnicas entre os agricultores familiares, o que resulta, muitas vezes, num processo de formação 

que alia o conhecimento tradicional às técnicas mais especializadas aprendidas junto aos 

vizinhos. Essa troca é viabilizada pela sociabilidade existente na região, a qual representa um 

traço característico da agricultura familiar. Conforme demonstrado anteriormente, acredita-se 

também que o grande número de organizações locais seja, ao mesmo tempo, um incentivo e um 

resultado destes processos de integração social entre comunidades. Já o tema da legislação 

ambiental figura como uma novidade positiva e, certamente, associado ao crescente debate sobre 

desenvolvimento sustentável. 

Ao visualizar o gráfico 51, é possível perceber a opinião dos entrevistados sobre sua 

relação com os demais agricultores locais. Para a grande maioria (98%), a relação é boa; para 

apenas 2% a relação com seus pares é ruim. Isto sugere haver uma correlação entre os laços de 

amizade das famílias de agricultores e a confiança necessária para troca frequente de 

informações. Este fator, aliado à propensão ao compartilhamento de dias de trabalho com outros 

agricultores, é um indicativo da forte presença de ações de reciprocidade. A elevada quantidade 

de organizações sociais presentes no meio rural de Vargeão pode também ser associada à noção 

de capital social, cuja criação é subproduto de formas de cooperação existentes, no caso aqui 

estudado, nas comunidades rurais4. 

 

4 Em termos sociológicos, o conceito de capital social reporta-se à capacidade dos grupos humanos d e  

resolver problemas comuns. Tal capacidadebaseia-se em relações de confiança e de reciprocidade existentes entre 

os membros de uma dada sociedade. 

Escolha o assunto que você discute mais frequentemente com essas pessoas? (ordenar por importância)

Aspectos técnico-econômicos agropecuários 52 91,2%

Futuro da agricultura na região 47 82,5%

Assuntos relativos à comunidade rural 38 66,7%

Assuntos ambientais (legislação) 21 36,8%

Não tem hábito 0 0,0%

91,2%

82,5%

66,7%

36,8%

0,0%
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Gráfico 51: Relacionamento entre os agricultores locais na opinião dos (as) entrevistados 

(as) 

Total de respostas: 57 

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2015). 

Sobre o tema da assistência técnica, os entrevistados foram convidados a listar até três 

organizações que eles mais apreciam. De um total de 150 respostas, destacam-se serviços 

técnicos prestados por seis organizações: as cooperativas, a Epagri, a prefeitura, as 

agroindústrias e a agropecuária (Gráfico 52). 

 

Gráfico 52: Serviços de assistência técnica mais referendados pelos (as) entrevistados (as) 

(múltipla escolha)* 

Total de respostas: 150. 

* Os valores percentuais da 3ª coluna e as respectivas representações gráficas estão relacionados ao total de 

respondentes da questão: 57. 

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2015). 

Em relação aos tipos de assunto que os entrevistados costumam conversar com os 

técnicos, os mais recorrentes referem-se a conselhos técnicos, representando 93% das respostas; 

a assuntos sobre projetos, com 67%; a financiamentos, com 37%; a legislação ambiental, com 

25%, e a documentação, com 3,5% (Gráfico 53).  

Entre os técnicos que dão assistência, quais os que você mais aprecia? (Multipla escolha)

Cooperativa 36 63,2%

Epagri 31 54,4%

Particular 29 50,9%

Agroindústria 22 38,6%

Agropecuária 16 28,1%

Prefeitura 14 24,6%

Nenhum 1 1,8%

Fumageira 1 1,8%

Outro 0 0,0%

Ong 0 0,0%

63,2%

54,4%

50,9%

38,6%

28,1%

24,6%

1,8%

1,8%

0,0%

0,0%

Localmente, você considera a relação entre os agricultores:

Boa 56 98,2%

Ruim 1 1,8%

98,2%

1,8%
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Gráfico 53: Tipos de assuntos conversados com os técnicos (múltipla escolha)* 

Total de respostas: 130. 

* Os valores percentuais da 3ª coluna e as respectivas representações gráficas estão relacionados ao total de 

respondentes da questão: 57. 

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2015). 

Na opinião de 88% dos agricultores, a função da agropecuária deve ser tanto a de produzir 

matéria-prima, quanto a de realizar outras funções nos processos de desenvolvimento rural, tais 

como as de caráter ambiental e social (Gráfico 54). Ou seja, a maioria dos agricultores percebe a 

agricultura não apenas como uma atividade econômica, mas também como integradora de 

outras funções de caráter ambiental e social, com destaque para a ocupação do território rural e a 

manutenção de um tecido social ativo, como bem o demonstra o tópico referente à participação 

das famílias de agricultores em diversas organizações locais. Nesse contexto, é possível afirmar 

que algumas políticas públicas teriam, certamente, respaldo entre estes agricultores se 

incorporassem as dimensões da multifuncionalidade da agricultura5, isto é, se se retribuíssem 

esses agricultores por serviços ambientais prestados e se desonerasse, por redução de impostos, 

ou outros mecanismos de compensação, a produção de alimentos para consumo humano e a 

manutenção de um tecido social em territórios rurais. 

 

5 De acordo com Cazella (2007, p. 14), a noção de multifuncionalidade agrícola foi elaborada com o propósito de 

integrar as dimensões “‘não mercantis’ da agricultura aos dispositivos de políticas públicas de desenvolvimento 

rural e agrícola. Definida genericamente como as diversas contribuições da agricultura a um estilo de 

desenvolvimento que conceba a agricultura não somente como um mero setor da economia, a 

multifuncionalidade agrícola tem sido associada à segurança alimentar, para além do aspecto quantitativo, à 

garantia da qualidade e origem dos produtos, à preservação das características paisagísticas e do quadro de vida, 

à proteção do meio ambiente, à salvaguarda do capital sociocultural e à manutenção de um tecido socioeconômico 

no espaço rural”. 

Com o(s) técnico(s) que o aconselham, as discussões giram em torno de qual assunto? (múltipla escolha)

Conselhos técnicos 53 93,0%

Projetos 38 66,7%

Financimanento 21 36,8%

Legislação ambiental 14 24,6%

Outros 2 3,5%

Documentação da terra 2 3,5%

93,0%

66,7%

36,8%

24,6%

3,5%

3,5%
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Gráfico 54: Função da agropecuária na atualidade 

Total de respostas: 57. 

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2015). 

Atualmente, com os olhares da sociedade mais voltados para o meio ambiente, a 

agricultura tem sofrido críticas ambientais recorrentes. Dos 53 chefes de estabelecimento que 

opinaram sobre essa questão, 98% já passaram por esta situação. Destes, 42% disseram haver 

reagido de forma positiva e acreditam poder melhorar as práticas agrícolas; 40% reagiram de 

forma negativa, pois entendem que os problemas ambientais não concernem tanto aos pequenos 

agricultores e, portanto, essas críticas são exageradas; por fim, 17% reagiram normalmente, ou 

não reagiram a esta questão (Gráfico 55). 

 

Gráfico 55: Críticas ambientais dirigidas à agropecuária 

Total de respostas: 53.  

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2015). 

A maioria dos agricultores sente-se responsável pelas questões ambientais; 40% deles 

acreditam ser indiretamente responsáveis pelos problemas ambientais; 37%, diretamente 

responsáveis e 23%, afirmaram não ter responsabilidades nessa questão (Gráfico 56). Esta 

percepção revela-se fator primordial para que tais agricultores assumam papéis mais proativos 

em ações de conservação e cuidados com os recursos naturais. 

 

Gráfico 56: Percepções sobre a questão ambiental 

Total de respostas: 57. 

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2015). 

Assim, tratando-se do tema ambiental, pode-se considerar que:

Você se sente responsável indireto quanto aos problemas ambientais 23 40,4%

Você se sente responsável direto quanto aos problemas ambientais 21 36,8%

Não se sente responsável pelos problemas ambientais 13 22,8%

40,4%

36,8%

22,8%

Como você reage face as criticas ambientais que são feitas a agropecuária:

Normal / sem reação 9

Não passou por essa situação 1 1,9%

Reagiu de forma negativa (acredita que é exagero e não se aplica ao pequeno agricultor) 21 39,6%

22 41,5%

1,9%

39,6%

41,5%Reagiu de forma positiva (acredita que pode melhorar)

17,0% 17,0%

Você pensa que hoje em dia a função da agropecuária deve ser:

Produzir matéria prima, mas integrar outras funções (ambientais, sociais, etc.) 50 87,7%

Apenas produzir matérias primas animais e vegetais 7 12,3%

87,7%

12,3%
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As respostas relativas ao meio ambiente evidenciam que os procedimentos legais são 

eficazes junto à agricultura familiar da região (Figura 5). Em 65% dos estabelecimentos, havia 

registro ou projetos já encaminhados para averbação de reserva legal (RL) ou de área de 

preservação permanente (APP), e em 17,5% esse processo estava em andamento. Para outros 

17,5% dos casos, ainda não havia averbação ou projetos neste sentido (Gráfico 57). Apesar dos 

dados positivos, salienta-se a importância da continuidade de ações voltadas à diminuição do 

percentual de estabelecimentos que ainda não estão adequados às normas ambientais.  

Figura 5: Paisagem rural de Vargeão, destacando remanescentes de mata nativa 

e reflorestamentos com espécies exóticas 

Fonte: Arquivo da disciplina Vivência em Agricultura Familiar, imagem registrada pela estudante 

Larissa Simão (2015). 

 

Gráfico 57: Número de proprietários (as) com registro ou projetos para a averbação da RL 

ou APP 

Total de respostas: 57. 

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2015). 

Seu estabelecimento já possui o registro ou projeto para a Averbação da Reserva Legal ou Áreas de Preservação Permanente?

Sim 37 65,0%

Não 10 17,5%

Em andamento 10 17,5%

65,0%

17,5%

17,5%
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Sobre a documentação do estabelecimento, 84% dos entrevistados disseram não ter 

problemas com a titulação da terra; apenas 16% declararam possuir alguma pendência nesse 

sentido (Gráfico 58). Esses dados evidenciam que, no município, o tema da regularização 

fundiária não figura como prioridade de políticas públicas, pelo menos não para a categoria de 

agricultores familiares que participaram da VAF. 

 

Gráfico 58: Problemas de documentação com o estabelecimento ou parcela de terra 

Total de respostas: 56. 

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2015). 

Dos nove entrevistados que possuem problemas de documentação (apontados no Gráfico 

58), quatro disseram tratar-se de partilha de herança que ainda não foi efetuada; outros quatro 

possuem apenas contrato de compra e venda da terra e um disse possuir outros tipos de 

problemas relacionados com a aquisição de terras da União (Gráfico 59). 

 

Gráfico 59: Tipo de problemas de documentação com o estabelecimento ou parcela de 

terra 

Total de respostas: 9. 

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2015). 

Com o intuito de saber as intenções dos agricultores em relação ao futuro do 

estabelecimento e, consequentemente, da sua profissão, foi solicitada a indicação de até quatro 

alternativas. Do total de 183 respostas, 74% disseram ter a intenção de se modernizar; 65%, 

querem aumentar o rebanho; 49%, pretendem aumentar a área explorada por meio da compra 

ou arrendamento de terras; 46%, diversificar a produção; 19%, certificar a produção; 16%, entrar 

numa associação; 14%, especializar-se em uma cultura ou criação e 10%, certificar a produção 

(Gráfico 60). 

 

Se sim, de que ordem?

Posseiro 0 0,0%

Partilha de herança não efetuada 4 44,4%

Comprou somente por contrato 4 44,4%

Outros 1 11,2%

0,0%

44,4%

44,4%

11,2%
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Gráfico 60: Desejo de mudanças no estabelecimento agrícola ou na profissão de agricultor 

(a) (múltipla escolha)* 

Total de respostas: 183.  

* Os valores percentuais da 3ª coluna e as respectivas representações gráficas estão relacionados ao total de 

respondentes da questão: 57. 

Apesar da evidente preponderância da ideia genérica de “se modernizar” para grande 

parte dos entrevistados, chama a atenção o percentual dos que responderam ter interesse em 

aumentar o rebanho e a área explorada, e também diversificar as atividades. O desejo de 

aumentar o rebanho nos mostra a força da bovinocultura, principalmente de leite, na região. É 

possível que o desejo de aumentar a área explorada tenha ligações com a intenção de aumentar o 

rebanho, já que a bovinocultura, predominantemente, é feita de maneira extensiva. É importante 

que os técnicos de extensão rural e o poder público da região tenham um olhar mais atento para 

esta realidade e promovam cursos de capacitação de criação de gado de maneira intensiva, com a 

adoção de sistemas de alimentação à base de pasto. A diversificação parece, da parte de muitos, 

avessa à noção de modernização, que, ao contrário, exigiria mais especialização. Observa-se uma 

aparente contradição nos que gostariam tanto de se modernizar quanto de diversificar a 

produção, mas interpreta-se sua percepção como voltada a melhor racionalizar o processo 

produtivo, otimizando o uso dos fatores de produção, com um amplo leque de alternativas 

comerciais. Substituir ou complementar as atividades econômicas que se baseiam na ampliação 

crescente da escala por atividades que exploram o potencial de uma economia de escopo são 

Em um futuro próximo você possui a intenção de realizar mudanças no estabelecimento ou na sua profissão? (Múltipla

escolha)

Modernizar sua unidade produtiva 42 73,7%

Aumentar o rebanho 37 64,9%

Aumentar a área explorada por compra ou aluguel de terras 28 49,1%

Diversificar a produção 26 45,6%

Certificação da produção 11 19,3%

Entrar em uma associação 9 15,8%

Especializar-se em uma única cultura ou criação 8 14,0%

Produção de orgânicos 6 10,5%

Constituir uma sociedade/parceria 5 8,8%

Outras opções 3 5,3%

Exercer uma atividade de serviço no estabelecimento 2 3,5%

Diminuir o rebanho 2 3,5%

Exercer uma atividade não-agrícola, mas continuar agricultor 2 3,5%

Vender o estabelecimento 1 1,8%

Sair de uma sociedade para trabalhar sozinho 1 1,8%

... 0 0,0%

73,7%

64,9%

49,1%

45,6%

19,3%

15,8%

14,0%

10,5%

8,8%

5,3%

3,5%

3,5%

3,5%

1,8%

1,8%

0,0%
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estratégias que se coadunam com o perfil da agricultura familiar6. Esta referência à 

diversificação pode estar ligada ao desejo de atender às demandas de mercados locais e feiras, 

que são formas comerciais que demandam um leque maior de produtos para venda. Merece 

destaque, ainda, o forte desejo dos chefes de estabelecimento em continuar na condição de 

agricultor. 

No que concerne às condições de vida no campo, para 88% dos entrevistados a 

situação melhorou; para 7%, manteve-se igual nos últimos anos e p a r a  apenas 5% a vida no 

meio rural piorou (Gráfico 61). Esses dados revelam que os agricultores possuem opiniões 

condizentes com seu estilo de vida no contexto atual. São elementos que justificam a 

continuidade e o aprofundamento de políticas públicas que ajudam a manter a população no 

campo e a fortalecer o desenvolvimento rural da região. O percentual dos que afirmam que a 

qualidade de vida no meio rural melhorou indica uma percepção positiva sobre o atual modo 

de vida dos agricultores em relação ao do passado. 

 

Gráfico 61: Percepção sobre a vida no meio rural 

Total de respostas: 57. 

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2015). 

Sobre o futuro da atividade agropecuária, 93% dos entrevistados disseram estar otimistas 

e apenas 7%, pessimistas (Gráfico 62). Novamente, fica evidente que entre os agricultores 

entrevistados o exercício da profissão é visto de forma positiva. 

 

Gráfico 62: Opinião sobre o futuro da agropecuária 

Total de respostas: 57. 

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2015). 

6 A economia de escopo procura explorar as potencialidades existentes na unidade produtiva, visando à geração 

simultânea de dois ou mais produtos ou serviços. 

Qual a sua opinião sobre o futuro da agropecuária?

Otimista 53 93,0%

Pessimista 4 7,0%

93,0%

7,0%

Nos últimos anos, você diria que a qualidade de vida no meio rural:

Melhorou 50 87,7%

Se manteve 4 7,0%

Regrediu 3 5,3%

87,7%

7,0%

5,3%
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Os principais motivos do otimismo sobre o futuro da agropecuária foram os seguintes - há 

incentivos para o agricultor (47%); as pessoas do meio urbano precisam dos agricultores para 

produzir seus alimentos (38%) e melhorias na renda familiar (7,5%). Já os motivos dos 

pessimistas encontram-se nas dificuldades com mão de obra para os trabalhos no campo, a 

soberania das grandes empresas agroindustriais e a impossibilidade de tirar férias (Gráfico 63). 

 

Gráfico 63: Motivações relacionadas ao futuro da agropecuária 

Total de respostas: 53. 

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2015). 

Quase todos os entrevistados (98%) disseram estar satisfeitos com a vida no campo e 

desejar continuar no meio rural. Apenas uma resposta manifestou opinião contrária (Gráfico 

64). Cabe ressalvar que este resultado não pode ser estendido a todos os membros do grupo 

doméstico, especialmente para o segmento de jovens que não está sendo preparado para ser 

sucessor(a) da propriedade ou que não visualiza oportunidades de autonomia financeira e 

profissional. No meio rural catarinense, é comum os jovens estarem insatisfeitos com a sua 

condição de vida no meio rural e com as relações estabelecidas no convívio familiar, gerando 

aumento na procura por alternativas de emprego e renda nas cidades. Somente com a realização 

de estudos específicos será possível compreender mais profundamente como esta situação se 

conforma no município. 

 

Gráfico 64: Satisfação e desejo de continuar vivendo no meio rural 

Total de respostas: 57. 

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2015). 

Pelas 57 respostas sobre a representação dos interesses dos agricultores na sociedade 

(Gráfico 65), observa-se que 72% dos entrevistados se consideram bem representados, enquanto 

Você está satisfeito vivendo no meio rural e tem vontade de continuar?

Sim 56 98,2%

Não 1 1,8%

98,2%

1,8%

Por que você se sente otimista ou pessimista?

Há incentivos para o agricultor 25 47,2%

As pessoas do meio urbano precisam do agricultor para produzir seu alimento 20 37,7%

Melhoria da renda 4 7,5%

Dificuldade com mão de obra 2 3,8%

Soberania das grandes empresas 1 1,9%

Falta de descanso – não tem férias 1 1,9%

47,2%

37,7%

7,5%

3,8%

1,9%

1,9%
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que 28% disseram estar mal representados na sociedade. Considerando a diversidade de 

organizações às quais os agricultores familiares estão vinculados, entende-se que os que avaliam 

estar mal representados sinalizam a necessidade de repensar as formas de trabalho das 

organizações em questão. Entretanto, as respostas podem estar se referindo a alguma 

organização em particular, sem que se saiba a qual especificamente. Esta é uma informação que 

o trabalho de campo não foi capaz de precisar e que, devido à sua complexidade, também 

mereceria estudos específicos. 

 

Gráfico 65: Representação dos interesses dos(as) agricultores(as) na sociedade 

Total de respostas: 57. 

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2015). 

Em relação à participação social na discussão dos problemas locais junto à administração 

pública, 54% dos entrevistados disseram que durante o último mandato municipal foram 

convidados a debater os problemas da comunidade; já 46% afirmaram o contrário, conforme 

pode ser visto no Gráfico 66. 

 

Gráfico 66: Participação política dos(as) agricultores(as) na discussão dos problemas 

locais  

Total de respostas: 57. 

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2015). 

De um total de 35 respostas sobre os principais  problemas locais  que os  agricultores 

discutiram com o poder público no último mandato ou que ainda devem ser debatidos, a 

distribuição de máquinas e o futuro da agricultura foram as respostas mais recorrentes, com 

20% das respostas (Gráfico 67). Os demais problemas locais apontados foram - a condição das 

estradas (17%); a educação e o auxílio técnico nas propriedades (cada uma com 11%); a saúde 

(9%); a importância de se organizar associações e a distribuição de calcário (ambos com 6%). 

 

Na sua comunidade, durante o último mandato municipal, os agricultores foram convidados a debater os problemas locais?

Sim 31 54,4%

Não 26 45,6%

54,4%

45,6%

Você acredita que os seus interesses estão bem ou mal representados na sociedade?

Bem representados 41 71,9%

Mal representados 16 28,1%

71,9%

28,1%
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Gráfico 67: Quais os problemas locais mais importantes a serem tratados com a Prefeitura 

Total de respostas: 35. 

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2015). 

Por fim, quando questionados livremente se teriam mais algum comentário a fazer 

relacionado com a agricultura familiar, de um total de 20 respostas, 30% disseram que há falta 

valorização da agricultura familiar; 25% reclamam da falta de assistência técnica e outros 25% 

disseram que a família quer investir mais na propriedade. Para 10% dos chefes de 

estabelecimento, os jovens devem ter auxílio para permanecer no campo; 5% disseram que a 

atividade agropecuária exige muito investimento e a mesma proporção reclama por mais apoio 

da cooperativa de crédito (Gráfico 68). 

 

Gráfico 68: Outros comentários sobre a situação da agricultura familiar 

Total de respostas: 20. 

Fonte: Dados coletados pelos estudantes (2015). 

 

 

 

 

Outros comentários:

Falta de valorização da agricultura familiar 6 30,0%

Falta de assistência técnica 5 25,0%

A família quer investir mais na propriedade 5 25,0%

Jovem deve ter auxílio para permanecer no campo 2 10,0%

Atividade agropecuária exige muito investimento 1 5,0%

Falta de apoio da cooperativa de crédito 1 5,0%

30,0%

25,0%

25,0%

10,0%

5,0%

5,0%

Sobre quais problemas?

Distribuição de máquinas 7 20,0%

Futuro da agricultura 7 20,0%

Estradas 6 17,1%

Educação 4 11,4%

Auxílio técnico nas propriedades 4 11,4%

Saúde 3 8,6%

Importância de se organizar em associações 2 5,7%

Distribuição de calcário 2 5,7%

20,0%

20,0%

17,1%

11,4%

11,4%

8,6%

5,7%

5,7%
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4  Considerações Finais 

 

Este tópico tem o propósito de sintetizar alguns dos aspectos mais relevantes da pesquisa, 

sem a intenção de ser exaustivo. Em primeiro lugar, percebe-se que o nível de escolarização da 

maioria dos agricultores é baixo, visto que 46% dos respondentes têm o ensino fundamental 

incompleto, o que configura a urgência de se planejar ações nesse campo, que possam oferecer às 

famílias agricultoras alternativas concretas para completar sua escolaridade, sem ter que migrar 

para os centros urbanos. Um segundo ponto a ser destacado é que 72% dos chefes de 

estabelecimentos (homens e mulheres) se encontram na faixa etária superior à dos 40 anos e, 

dentre estes, 32% têm mais que 55 anos. Ou seja, na maioria dos casos, a gestão dos 

estabelecimentos é feita por agricultores com idade mais elevada e com pouca escolaridade. Esta 

situação tem correlação direta com a redução drástica no número de filhos por família e a maior 

longevidade das pessoas adultas. Estes fenômenos demográficos são cada vez mais recorrentes 

no país, sendo ampliados, em algumas regiões, pela migração seletiva de jovens rurais, 

resultando em problemas de sucessão e celibato no campo. 

Tais fatores acarretam implicações na disponibilidade de mão de obra familiar e local, 

assim como na sucessão geracional. Neste sentido, a tendência de pessoas com idade mais 

avançada permanecer nos estabelecimentos, aliada à indefinição no processo sucessório, 

comumente verificado em muitas famílias, pode acarretar certo desestímulo para investimentos 

produtivos nas unidades agropecuárias, fato que compromete a reprodução social de parcela 

expressiva das famílias de agricultores. Isto representa uma tendência e um importante ponto de 

atenção para os formuladores de políticas públicas, pois as pessoas que não se encontram mais 

na plenitude de suas forças físicas precisam encontrar alternativas viáveis para a reprodução 

social da família no meio rural. 

Está cada vez mais restrita a oferta de mão de obra no meio rural. A condição vem sendo 

parcialmente compensada pela troca de dias de trabalho entre as famílias, estratégia recorrente 

para 89% dos entrevistados, ou por meio do uso cooperado de maquinários agrícolas. A opção de 

contratação de mão de obra está muito presente nas unidades agrícolas que participaram da 

VAF, mas é crescente a dificuldade de dispor de trabalhadores permanentes ou sazonais no meio 

rural. Mais de 90% dos respondentes afirmam que a disponibilidade de mão de obra está 

diminuindo no meio rural. Esta situação reforça a importância de políticas públicas que 

favoreçam a permanência dos agricultores (jovens e adultos) neste meio. Ampliar alternativas de 
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maquinário, adquirido individual ou coletivamente, ou mesmo de patrulhas mecanizadas, 

adquiridas com recursos públicos e administradas pelos próprios agricultores, que aliviem a 

carga de trabalho físico, também representa importante papel no conjunto das possíveis soluções 

para superar esse quadro. 

Entre as famílias entrevistadas, a pluriatividade ou o exercício de outra atividade 

remunerada, além da agricultura, envolve 7% dos chefes de estabelecimentos, 10,5% dos chefes e 

mais algum outro membro familiar. Em 26% das unidades produtivas existe outro membro 

familiar exercendo alguma atividade remunerada em localidade distinta. Isto significa que os 

proventos de uma parcela significativa das famílias entrevistadas não têm origem apenas nas 

atividades agrícolas, pois a diversificação das fontes de renda para fora do estabelecimento é 

uma estratégia importante para elas. Isso não indica que a agricultura esteja perdendo 

importância no seio das famílias. Ao contrário, nenhum dos entrevistados mencionou querer 

diminuir sua área produtiva, pois 53% dos agricultores indicaram ter a intenção de aumentar a 

área e 47% afirmaram estar satisfeitos com o tamanho do estabelecimento. Tal indicativo está 

coerente também com a estratégia de arrendar terras de terceiros, o que ocorre em 44% dos 

casos. Aliás, o arrendamento é outro aspecto que merece ser aprofundado com novos estudos. 

Tudo indica que a procura por mais terras, geralmente efetuada por agricultores familiares 

consolidados, está associada a situações vividas por outras famílias que, por razões diversas, 

estão suspendendo ou já encerraram suas atividades, embora preservem o seu patrimônio 

alugando suas terras para agricultores que continuam ativos e desejam ampliar suas atividades 

agropecuárias. Trata-se de um importante mecanismo de governança fundiária, ainda pouco 

conhecido no Brasil, mas que representa uma das principais formas de acesso à terra em 

diversos países, sobretudo na Europa.  

O tema da sucessão no empreendimento familiar não constitui problema para 67% dos 

casos; para 25%, porém, o assunto ainda não está definido, enquanto 9% dos estabelecimentos 

não têm sucessor. Os dados corroboram diversos estudos qualitativos, indicando que esta 

decisão é comumente protelada no âmbito da família, pois é uma problemática complexa. 

Habitualmente, os pais desejam que ao menos um de seus descendentes permaneça no 

estabelecimento como sucessor, mas a agricultura e o meio rural, muitas vezes, não oferecem 

para os filhos as oportunidades e as condições que eles gostariam. Por isso, acabam incentivando 

os jovens a procurar melhores condições de vida fora do espaço rural, seja por meio do trabalho, 

seja pelo estudo. Com a indicação de elevada satisfação com a vida no meio rural, aliada à 

percepção de ampla maioria de que as condições de vida ali melhoraram, é possível que se 

desenhe uma estratégia mais concreta para despertar nos jovens o desejo de continuar a 

trajetória dos pais. Importa ressaltar que um número considerável de jovens migrantes vem 

manifestando interesse em voltar para o campo, desde que devidamente apoiados pela família e 

pelas políticas públicas. O fenômeno pode ser explicado, também, pelo contexto de diminuição 

ou acirramento da concorrência por emprego e oportunidades de inserção social e profissional 
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nos espaços urbanos. Demonstra, ainda, que está presente uma valorização do universo rural e 

da profissão de agricultor. 

Por vezes, os filhos ainda são crianças e o tema da sucessão ainda não figura como questão 

relevante. No entanto, pode haver situações nas quais a indefinição se deve a outros fatores, a 

exemplo do tipo de projeto que os filhos gostariam de implantar no estabelecimento e que 

podem demandar o apoio de assessorias externas, caso do agroturismo, de algum tipo de 

industrialização ou de sistemas produtivos agroecológicos ou orgânicos. Sobre esse último ponto, 

torna-se interessante registrar que nenhuma unidade produtiva que participou desta edição da 

VAF adota a agricultura orgânica, mas seis casos mencionaram a intenção de adotar esse sistema 

de produção no futuro. Trata-se, portanto, de um indicador para a concepção de um programa 

público de caráter municipal para apoiar as famílias interessadas em converter parte, ou a 

totalidade, dos seus sistemas produtivos para a produção orgânica. 

Já em relação aos casos que não têm sucessor, o destino desses estabelecimentos 

representa um campo de intervenção do poder público ainda pouco explorado. O ideal seria que 

essas unidades produtivas se mantivessem na esfera da agricultura familiar e que o programa de 

crédito fundiário fosse mobilizado com o propósito de fortalecê-las ou, então, que a estratégia de 

arrendamento assegurasse que as terras liberadas fossem destinadas a outras unidades agrícolas 

familiares. 

Todos esses casos apenas reforçam a ideia de que a temática da sucessão deve ser 

encarada como prioridade no âmbito das políticas públicas, criando-se alternativas adequadas 

para a permanência e/ou a instalação dos jovens em atividades agrícolas, e também não 

agrícolas, no meio rural, garantindo, assim, a sucessão geracional na agricultura familiar. Para 

atender a determinadas situações, tais políticas devem ser articuladas, em alguns casos, com 

políticas de cunho fundiário. 

Cabe salientar haver diversas experiências positivas em Santa Catarina no que se refere ao 

processo sucessório na agricultura familiar, possivelmente também encontradas em famílias 

rurais do próprio município, que poderiam ser utilizadas como referências a serem mobilizadas 

em eventos de sensibilização e capacitação vinculados a esta temática. Como exemplo, podem-se 

citar projetos protagonizados por jovens e mulheres, experiências que demonstram a realização 

de parcerias entre pais e filhos(as) e a promoção de atividades de lazer. 

No que se refere à economia agrícola do município, esta apresenta forte relação com 

produção animal, reflorestamento e produção de cereais. Isto explica por que as vendas para a 

indústria e para cooperativas figuram como as principais estratégias de comercialização. A 

produção para autoabastecimento, por sua vez, continua sendo uma prática relevante para a 

maioria das famílias de agricultores. Além disso, as estratégias de comercialização por meio de 

circuitos curtos fazem-se importantes no município, apesar de se tratar de uma pequena 

população, em sua maioria composta por produtores de alimentos. É importante mencionar que 

tais estratégias configuram formas de resistência e de conquista de autonomia dos agricultores 
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familiares. Isso se deve, em grande parte, ao fato de contrariarem as transações comerciais 

baseadas em cadeias produtivas longas, cuja coordenação está sob o controle de grandes 

corporações empresariais. Essas cadeias longas distanciam, cada vez mais, quem produz de 

quem consome, e não estão inseridas em processos sociopolíticos de conquista da soberania 

alimentar. Se, de um lado, os circuitos curtos de comercialização favorecem os consumidores por 

lhes possibilitar, através da proximidade com o produtor, conhecimento da origem e qualidade 

dos alimentos que compram, de outro, incentivam os agricultores tanto na diversificação de sua 

produção, quanto na agregação de valor a seus produtos. 

A manutenção de estratégias de reprodução socioeconômica desenvolvidas pelos 

estabelecimentos conta também com o acesso a políticas de crédito rural. Nesse quesito, o Pronaf 

se destaca como a política pública mais conhecida entre os respondentes e por eles acessada. 

Suportes de assistência técnica não são menos importantes no contexto do município, sendo 

indicadas as cooperativas e a Epagri como as principais agências. Cabe espaço, aqui, para a 

inovação em termos produtivos e organizacionais, aproveitando e fortalecendo círculos 

virtuosos, que criam ou ampliam o estoque de capital social existente nas comunidades rurais. 

A ausência de instrumentos técnicos contábeis, tais como a administração rural e 

financeira, em sociedades modernas como a catarinense, que privilegiam cada vez mais as 

competências técnicas orientadas para o mercado, representa uma sinalização de certa 

fragilidade no processo de empoderamento dos agricultores familiares de Vargeão. Neste 

sentido, os formuladores de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento rural devem 

aprofundar seus esforços por meio da ampliação de programas de formação técnica continuada, 

que assegurem um maior controle e conhecimento da parte dos agricultores sobre custos de 

produção e níveis de renda, sobretudo das principais atividades da região, caso do leite, dos 

cereais, do reflorestamento e das criações vinculadas aos sistemas de integração com as grandes 

agroindústrias (suínos e aves). 

Concernente às questões ambientais, a maioria dos entrevistados considera um tema 

importante e compreende que a agricultura não se reduz a mera produção agropecuária. O 

entendimento predominante entre esses agricultores é o de que a agricultura não pode ser 

interpretada apenas como um setor da economia, já que suas famílias cumprem outros papéis 

relevantes para o desenvolvimento e a sustentabilidade das regiões rurais. Neste sentido, seu 

caráter multifuncional, como setor da economia que não se limita à produção de alimentos e 

fibras, apresenta-se como tema atual, que merece ser contemplado na formulação e gestão de 

políticas públicas. Portanto, encontrar mecanismos para compensar os agricultores familiares 

pelos serviços ambientais e sociais prestados à sociedade, que não são remunerados pelos 

mercados, emerge como mais um desafio para os agentes públicos. Como os agricultores 

demonstraram ter consciência de que sua ação pode promover danos ou melhorias ambientais, 

ações públicas neste sentido teriam o papel de valorizar sua atuação na promoção de um 
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desenvolvimento rural sustentável, consolidando a agricultura familiar como um espaço de vida 

e de manutenção da biodiversidade e das paisagens rurais. 

Por fim, praticamente a totalidade dos agricultores entrevistados não deseja deixar o 

campo; ou melhor, a maioria considera que a sua qualidade de vida no meio rural melhorou nos 

últimos anos, registrando como fatores que parecem estar atrelados a outros aspectos positivos 

identificados na vivência: o elevado grau de participação social no município e a dinâmica da 

vida local nas próprias comunidades. 

O que se nota, portanto, é a presença de um círculo virtuoso em termos de 

desenvolvimento rural, demonstrado pela gestão participativa de diversas políticas públicas e 

pelo otimismo dos agricultores. No seu conjunto, estes aspectos revelam que nessa região o rural 

não é considerado lugar do atraso, mas espaço de vida importante para a geração de um estilo de 

desenvolvimento mais inclusivo e respeitoso para com o ambiente (Figura 6). Tal visão é 

fundamental também para o estabelecimento de relações mais harmoniosas entre o meio rural e 

os espaços urbanos, ou seja, para a construção de dinâmicas territoriais sustentáveis. 
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Figura 6: Unidade produtiva e de moradia da família Berté, na comunidade 

Linha Santa Catarina  

Fonte: Arquivo da disciplina Vivência em Agricultura Familiar, imagem registrada pela estudante 

Nadhine Nostrani Cabral (2015). 
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Apêndice A 

Estágio de Vivência e disciplina Vivência em Agricultura Familiar  - um salto 

pedagógico ainda a ser devidamente percebido e valorizado 

Eros Marion Mussoi7 
 

Falar do “Estágio de Vivência” (ainda me agrada muito este nome, apesar de sua 

inadaptação administrativa) é falar de um enorme e corajoso salto pedagógico propiciado 

pela UFSC já nos anos 1980. A história nos conta como foi intensa sua luta como experiência, a 

adesão dos estudantes, a reação contrária de diversos setores que se sentiram “agredidos” 

pela natureza inovadora e superadora de preconceitos (como aquele, segundo o qual “com 

famílias agricultoras também – e principalmente – se aprende”), e também “transgressora” de 

normas convencionais, impostas pela natureza convencional de uma visão acadêmico-

administrativo-burocrática, que precisavam ser vencidas. 

A Vivência (seja na forma de “Estágio”, seja na de “disciplina obrigatória”) tem uma 

natureza pedagógica construtivista e freireana e, por isto, é revolucionária e transformadora, 

que envolve e põe frente a frente definitivamente os sujeitos do processo ensino-aprendizado 

(estudantes e mesmo professores), de um lado, e, de outro, as famílias da agricultura familiar, 

foco maior da ação transformadora da Universidade na realidade que se vive (Figura 7). Neste 

“confronto pedagógico”, extremamente positivo e engrandecedor, a grande questão são a 

observação e o entendimento das racionalidades de decisão e a s  práticas produtivo-

organizativas e de gestão presentes nas diversas realidades da Agricultura Familiar. 

É salutar e, não raro, escutar em festas e encontros de egressos do Centro de 

Ciências Agrárias da UFSC, depois de 10, 15, 20 anos de formados, que “o curso de 

Agronomia teve dois momentos. o antes e o depois do Estágio de Vivência”. Isto percebido 10, 

15, 20 anos depois de os profissionais estarem na luta profissional efetiva tem um significado 

muito maior que as costumeiras “avaliações da experiência” realizadas ainda com estudantes 

que cumpriram a Vivência. Mostra, sim, que a Vivência é uma experiência vencedora e que 

engrandece o currículo da Agronomia e da Zootecnia, por propiciar esta imersão efetiva e 

completa do estudante no ambiente rural (propriedade e comunidade), o que lhe dá condições 

de entender as situações com as quais vai atuar no futuro, mas, mais que isto, proporcionar que 

7 A pedido dos editores deste número da Série Retratos da Agricultura Familiar, o professor Eros Marion Mussoi, 

professor recentemente aposentado do CCA/UFSC, gentilmente elaborou este depoimento sobre a sua 

compreensão da importância didático-pedagógica da VAF no processo de ensino-aprendizagem de estudantes de 

ciências agrárias 
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ainda na condição de estudantes, no ambiente acadêmico, tiveram a oportunidade de trazer 

angústias e dúvidas para discutir com os professores. 

 

Figura 7: Visita preparatória da VAF, realizada no município de Monte Castelo 

(2009.1) 

Fonte: Arquivo pessoal do Prof. Eros M. Mussoi. 

Para concluir esta breve análise, gostaria de registrar alguns pontos fundamentais para 

que esta “experiência” de quase 25 anos na UFSC alcance a plenitude devida, solidificando-

se em definitivo. Em primeiro lugar, a Vivência deve ser definitivamente assumida como 

atividade de ensino e, por isto, ser completamente mantida pela UFSC. Ou seja, todos os 

custos de viagens e diárias de professores e estudantes, no seu preparo e monitoramento, 

precisam ser custeados com verbas orçamentárias da universidade, deixando aos municípios 

a contrapartida pelo alojamento dos estudantes estagiários nas propriedades das famílias 

agricultoras, e pelo transporte interno e organização no próprio município. Isto desoneraria 

em muito os municípios (principalmente, os pequenos), facilitando sua adesão em receber a 

Vivência. Em segundo lugar, a disciplina Vivência necessita ser integrada mais fortemente 

aos currículos dos cursos de graduação de Agronomia e Zootecnia, no sentido de uma 

muito melhor e maior articulação e utilização (qualitativamente) por outras disciplinas 

profissionalizantes. Ou seja, é  p r e c i s o  q u e  as demais disciplinas valorizem e utilizem o 
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que os estudantes verificaram em suas realidades específicas, nas dimensões técnicas, 

socioambientais e organizativas e de políticas públicas, seus pontos de vista e angústias 

acadêmico-humanas. Por último, mas não menos importante, uma questão fundamental para 

a UFSC e seu território geoeducacional - que a experiência da Vivência seja, num futuro 

próximo, um marco definitivo para reverter a própria Extensão Universitária da UFSC, no 

sentido de que, a partir da relação da Vivência com cada município/região foco, se estabeleçam 

compromissos mútuos (universidade – municípios – associações regionais de municípios), no 

sentido de ações de Extensão Universitária a partir de projetos integrados e interdisciplinares 

efetivos, envolvendo todas as áreas da Universidade (Agrárias, Saúde, Educação, Gestão 

Pública, Economia, etc.). 
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Apêndice B 

Estudantes da Agronomia participantes da VAF (2015.2) 

 

Abdon de Oliveira Vieira  

Adriana Chaves 

Alexandra Rodrigues Sandeski  

Anabela Pizzatto dos Passos  

Arlene Garcia Atiê Canesin 

Augusto Schutz Ferreira  

Carolina do Amaral Frederico  

Débora Liza Schettert Pellens  

Denise Endler 

Derline Dimanche  

Djalma Roecker Júnior  

Eduardo Marcus Bodnar  

Elias Cidral 

Fernanda Lima dos Santos  

Filipe Junqueira Carvalho Costa  

Gustavo Felipe Cerutti Renz  

Igor Cocci Muffato 

Jackson Baumann 

João Artur Moisés Gonzaga 

João Augusto da Silva Neoti  

Juarez Simonetti 

Karina Goulart dos Anjos  

Larissa Simão 

Leonardo Oliveira Lopes  

Lucas André Calbusch Varela  

Luciana Souza Goulart 

Lunel Joseph 

Mauro Checchia Russo Neto  

Murilo Ramon Firmino de Almeida  

Nadhine Nostrani Cabral 

Nayã Morelli de Souza  

Nicole Fracasso Lunardi 

Rafael Freire Costa Domingos da Silva  

Renan Silva Neubern 

Rubens Candido Zimmermann  

Sérgio Guimarães 

Thiago Hiroyuki Ueno  

Vitor Bruno Maidel  

William Rafael da Silva 

Estudantes da Zootecnia participantes da VAF (2015.2) 

 

Alice da Silva  

Amanda Pires Sessin 

Bruna Cristina da Silva Appelt 

Eduardo Buss 

Emanuelle Berty  

Gabriel Dutra Rodrigues 

Gustavo da Silva Fortunato 

Kamilla Santos 

Manoela Karolina Ribeiro Santos  

Marcus Vinícius Machado Carvalho  

Michele Santos Fernandes 

Raoni Tayguara Pires  

Sara Durante Felisbino  

Thailini de Oliveira 

Vitor Rodrigo Segala Teixeira 
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